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REDACTIONEEL
Arnoud van Vliet
Wat later dan de bedoeling was, maar hier is het eerste PKB van het
nieuwe seizoen. En het gaat op dezelfde voet door: 76 pagina's met veel
verslagen, schaken, discussies en foto's. Via via blijkt dat de uitdeelexemplaren driftig afgenomen worden, en dat men zeer te spreken is over
de kwaliteit van het PKB. Houden zo!
Dit PKB is wel onder grote tijdsdruk gemaakt, en daarom kan het zijn dat
er toch wat foutjes instaan of de layout wat minder professioneel is.
Excuses daarvoor! Verder gewoon veel leesplezier gewenst.
Let op: de deadline voor het volgende PKB is al over een maand, dan kan
het tweede PKB nog voor de Kerst worden uitgedeeld.
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INTERNE COMPETITIE
Leo van Houwelingen
Stand interne competie seizoen 2005-2006 na 10 ronden
## Naam
Pntn Npar Sal Kls Afg
## Naam
Pntn Npar Sal Kls Afg
Stand na ronde 10
1: Jan Jaap Janse
101
9
5 -1
2: Frans Konings
92 10
4
0
3: Mark Smits
89
9
4
1
4: Jaap van der Tuuk
82 10
4
0
5: Willem van de Fliert
82
9
4 -1
6: Dirk Floor
76
7
3
1
7: Wan Fokkink
64
9
2 -1
8: Evert van Heel
62 10
2
0
9: Leo van Houwelingen
62
8
2
0
10: Hein Piet v/d Spek
61
6
3
0
11: Eric de Haan
60
6
3
0
12: Bas Peeters
58 10
1
0
13: Andreas Weiermann
51
4
3
0
14: David van Eekhout
49
5
2
1
15: Eric Jacobs
44
9
1 -1
16: Rijk Schipper
44
4
2
0
17: Anton Rosmuller
42 10
1
0
18: Jaap van Oosten
42
8
2
0
19: Mark Uildriks
42 10
0
0
20: Rolf Dijksterhuis
41
9
1 -1
21: Bert Both
36
6
2
2
22: Ed Verstraete
33
4
2
0
23: Dimitri Hendriks
31
8
1
0
24: Jan Schepers
29
2
2
0
25: Lennart de Vos
28
4
1
2
26: Maartje de Jonge
27
2
2
0
27: Maarten Buter
24
5
0 -1
28: Colijn Wakkee
22
7
0 -1
29: Kees Vreeken
20
9
0
1
30: Lukas Boutens
20
3
1
1
31: Conrad Kiers
18
8 -1
2
32: Gertjan Thomassen
18
4
0
0
33: Paul van der Kooij
18
7 -1
1
34: Robbert van Vossen
16
4
0
0
35: Willem van Dam
13
4
0
0
36: Simon Kronemeijer
11
3
0
1
37: Jan Bettman
10
9 -1 -1
38: Michiel Bouwhuis
8
2
0
0
39: Ger Hageman
6
7 -1
1
40: Frank Wester
3
5 -1 -1
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ZONNEWERINGSBEDRIJF

“ZONNESCHIJN”
Verkoop en montage van o.a.:

-Zonneschermen
-Markiezen
-Screens
-Lamellen
-Rolgordijnen
-Rolluiken

C.Alexandar
Tiendstraat 22
3513 EB Utrecht
tel./fax.: 030-231 51 63
mob.: 06-15556275
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PARTIJEN UIT DE INTERNE

e6 5.Pf3 d5 6.exd5 exd5 7.d4
Lg4 8.0-0 Pxd4 9.De1+ Le7
10.Pxd4
cxd4
11.Pe2
0-0
12.Pxd4 Te8 tot zover theorie
13.Le3 bekend is hier nog 13.h3
13...Dd7 14.Da5 a6 15.Lh1 Tac8
16.Tac1 Tc4! 17.b3? dit had ik
natuurlijk bekeken, b3 is waarschijnlijk verliezend! 17...Lb4 18.
Db6 Lc5 19.Dxf6!? zwart staat
voor een lastig parket, op 19.Da5
volgt ...Lxd4! 20.bxc4 Txe3! met
winst 19...gxf6 20.bxc4 dxc4
21.c3 enige zet 21...b5!! de mooiste zet van de partij:

Rolf Dijksterhuis
J.B. Abcouwer - R. Dijksterhuis
PK interne 05-06, ronde 7
1.c4 c6 2.g3 d5 3.b3 Pf6 4.Pf3 e6
5.Lg2 Pbd7 6.Lb2 Le7 7.0-0 0-0
8.Dc2?! b6 9.d3 Lb7 10.e4 c5
11.cxd5 exd5 12.e5 Pe8 13.Pfd2
f6! 14.e6 Pe5 15.f4 Pg4 16.Te1
Pd6! 17.h3 Ph6 18.d4? [18.g4!]
18...Tc8 19.dxc5? (de beslissende fout) Pdf5! 20.Dd3 Lxc5+
21.Kf1

21...La6
(0-1) Ook 21.Kh2
gevolgd door ... Lf2 is geen pretje
voor wit.

22.Lc6 Dc8 23.Lxe8 Lxd4 de
pointe, wit dreigt mat te gaan op
g2 24.Lxd4 Lf3 25.Lc6 Dxc6
26.Tc2?? taaier en de enige zet
om nog in leven te blijven was
26.Tfe1 maar ook dan heeft wit te
weinig compensatie 26...De6 (0-1)

Jan Bettman - Rolf Dijksterhuis
PK interne 05-06, ronde 8
1.e4 c5 2.g3 Pc6 3.Lg2 Pf6 4.Pc3

spel maar de meeste mensen
blijken er beter tegen te kunnen
dan ik.

JAN VAN ECK COMBINEERT
Jeroen Bollaart
In de vijfde ronde van de interne
competitie speelde ik tegen Jan
van Eck. Jan zat bij de eerste zet
al aan 't bier. Ik weet wat voor
effect alcohol heeft op m'n eigen

J.Bollaart – J.van Eck
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4
4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 e5 de 'Pelikaan'
variant van het Siciliaans 6.Pdb5
6

15...Lxe3 16.Pxe3 Pe7 17.Td1?!
Laat de pion op a2 aan z'n lot
over... 17...Dc7 18.Pd5 Lxd5
19.exd5 g6 20.Dh3

d6 7.Lg5 a6 8.Pa3 Le6

De Bird variant. Ik wist dat de
'normale' zet hier 8...b5 is maar
8...Le6 wordt ook wel gespeeld.
Na 8...b5 9.Lxf6 gxf6 10.Pd5 f5
heet 't Sveshnikov, volgens The
Oxford Companion to Chess. Het
is al een hele puzzel om de
naamgeving goed te krijgen, laat
staan om dit spelen en te begrijpen! 9.Pc4 b5 In deze stelling
gaat men meestal door met
9...Tc8 10.Lxf6 gxf6 11.Pe3 10.
Pe3 10.Lxf6 gxf6 11.Pe3 is
waarschijnlijk beter. Zwart komt
dan moeilijker tot f5 dan in de
Sveshnikov 10...Le7 11.Lxf6 Lxf6
12.Pcd5 Le7 13.c3 O-O 14.Ld3
Lg5 15.Dh5

Ik hoopte hier op 20...Pxd5 21.
Le4, maar zag later dat zwart dan
21...Pf4 heeft. Jan vertelde na de
partij dat hij niet op d5 nam i.v.m.
21.Lxg6 en dan 22.Txd5. Dat is
inderdaad beter dan 21.Le4.
20...Dc5 [20...Pxd5 21.Lxg6 hxg6
22.Txd5 Dc4 23.Txd6 Dxa2=]
21.Df3 f5 22.Lc2 e4 23.De2 a5
24.O-O Tf6 Een eigenaardige zet.
Jan zei er na afloop over dat hij d6
wilde dekken maar wist niet meer
waarom. Fritz geeft wit sinds
lange tijd weer eens een (heel
klein) plusje. Ik bleef Jan zoveel
mogelijk bier voeren 25.a4 bxa4
26.Lxa4 Kg7 27.c4 Tb8

Ik was van plan om h4 te spelen
als zwart z'n loperpaar niet opgaf
7

vechtkansen 42...Kh5!?

28.h4? Wit opent de lijnen voor de
aanval van zwart 28...Pc8 29.h5?
h6 30.hxg6 Pe7 31.b3 Pxg6
32.De3 Dc7 33.Td2 Tijdnood. Ik
wilde de torens verdubbelen om
na c5 en dxc5 door te kunnen
gaan met d6. Verder leek 't me
goed om g2 gedekt hebben in het
geval ik f3 zou spelen. Fritz raadt
direct 33.f3! aan. 33...Pe5!
34.Tfd1
Tg8
35.c5?!
een
wanhoopsoffensief, bedoeld om
zwart af te leiden van zijn aanval
over de g-lijn 35...Kh8 36.Kf1 Pd3
36...Dg7! 37.cxd6 Dxd6 Hier kon
wit weer even ademen omdat de
zwarte dame van de zevende rij af
is en er even geen Dg7 dreigt.
Helaas kan ze nu wel naar h2!
38.Dd4

Met dit torenoffer opent zwart de
g-lijn 43.Ke2 43.Dxf6 Dxg2+
44.Ke1 (44.Ke2 gaat mat in drie:
44...Df3+ 45.Kd2 Dd3+ 46.Ke1
Pc2#) 44...Dg1+ 45.Ke2 Dg4+
46.Kd2 Df4+ 47.Kc3 Tc8+ 48.Lc6
Df3+ 49.Kc4 De2+ 43...Txg2
44.Th1 Txf2+ 45.Ke3 Pc2#

38...Kh7 39.Tc2 Pb4 39...Dh2!
40.Tc7+ Kg6 41.Td7 Fritz: 41.Ta7
Dh2 42.Txa5 41...Dh2 42.Da1
42.Te7 Dh1+ 43.Ke2 Dxg2
44.Le8+ geeft wit veel meer

Wat een slotstelling!
gedaan Jan. (0-1)

MOPPERHOEKJE

vlot duidelijk (wat een inzicht in het
spel!) Dan maar ergens clubkampioen. Dat lot trof jullie, beste
Keres-genoten, en wel jaren
achtereen. Maar welk spel speelt

Jaap van der Tuuk
Kijk, dat ik geen wereldkampioen
schaken zou worden was me al
8

Prachtig

De3 Txf3 28 Tc8+ Tf8 29 Ph6+
gxh6 30 Txf8+ Kxf8 31 Txd4 om
maar wat te noemen. Wit wil echter
de partij in stijl uitmaken 27 .. gxh6
28 Tg4+?! Wit speelt vanaf nu
alles à tempo (met een zee aan
tijd) en neemt geen notie van de
steeds groter wordende ogen van
de tegenstander; dat was in het
geval van Ph6+ onterecht, want 28
De7! had onmiddellijk gewonnen.
Ook 28 De3 won nog ruim. 28 ..
Kf7 29 Txd4?? Het waas blijft voor
wits
ogen
hangen;
de
onvermijdelijke tragiek van wat ik
kortweg
de
stapelblundercombinatie doop is dat de
tegenstander er eigenlijk helemaal
niet is en gedwongen wordt te
winnen. 29 De3 gaf nog flinke
winstkansen. 29 .. Dxd4 30 Tc7+
bij het uitvoeren van deze 'clou'
werden mij eindelijk de ogen
geopend. Zwarts koning kan weer
fluitend naar g8. Mijn flitsend uitgestoken hand ter opgave (felicitatie
ging me iets te ver) was het enige
wat ik die avond à tempo goed heb
gedaan.
Lekker beginnetje. Gert-Jan heb
ik daarna drie rondes niet meer
gezien; zeker op bedevaart.

het lot met ondergetekende dat hij,
na de verhuizing naar de Sjuut,
geen deuk meer in een pakje boter
schaakt? Is het de Sjuut? Zijn jullie
sterker geworden? (lamenielache).
Of vreeslijkste aller vragen: word ik
te oud?
Omdat ik al weken liep te zeiken
over een verloren partij in de
eerste interne ronde, kwam Jeroen
van Meerwijk met de suggestie die
maar van me af te schrijven. Dit
onder aanbod van vijf voorgedraaide joints in een plastic hoesje
die Jeroen op straat had gevonden. (Ik dacht dat die man alleen
maar naar trapgevels liep te turen).
[Ook naar overtrekkende ganzen,
vrouwelijk schoon op straat en glas
op het fietspad - JvM] Uitstekende
bribe.
Dit jaar Abraham gezien, frisse
zin, nieuw seizoen, nieuw geluid
en dan dit:
J. vd Tuuk - GJ Thomassen
PK interne 05-06, ronde 1

Ik dacht altijd dat Dirk Floor en ik
de enigen op PK waren, die de
stapelblundercombinatie beheersten; maar in een latere ronde wist
Wout van Veen in een gewonnen
dame-eindspel 1) zijn op promotie
staande pion op te offeren om 2)
onder weggave van nog een pion
's tegenstanders koning verre van
mat te zetten. Dit alles natuurlijk

Voortreffelijke partij van mezelf tot
nu toe. Zwart heeft in arre-moede
een kwaliteit geofferd, maar het is
helemaal uit. Of toch niet? 27
Ph6+!! Gemakkelijk wint ook 27
9

zonder een moment van tussentijdse bespiegeling; dat spreekt.
Ronde 2 bracht me weer een
gewonnen stelling, maar hier dacht
ik geconcentreerd na om geruststellend vervolgens door Conrad
Kiers van het bord gespeeld te

worden. Dat loutert!
Inmiddels heb ik een woedende
achtervolging
ingezet, slechts
gestuit door Rijk Schipper, die
nooit ver met zijn bootje buiten de
remisehaven zeilt. Men is, zo men
wil, gewaarschuwd!

ERIC DE HAAN WINT 2e HANS
SANDBRINK MEMORIAL

repertoire: het Schots. Altijd leuk
om te zien hoe spelers zich
houden als hun gebaande paden
worden afgezet, en de wanhopige
kreet "Bedankt, Hans!" werd door
velen in stilte onderschreven. Zo
ging een op utrechtschaak.nl
beladen duel als volgt:

Jan Jaap Janse & Arnoud v Vliet
Om de herinnering aan Hans
Sandbrink levend te houden werd
in 2004 een gezellig rapidtoernooi
voor vrienden, bekenden en clubgenoten gehouden. Dit jaar dus
de 2e editie, hopelijk wordt het
een traditie. Kruk en crack, KNSBspeler en huisschaker, Utrechter
en niet-Utrechter: alles zat
gezellig door elkaar te spelen. De
tweede editie was weer een groot
succes; schaken voor het plezier,
Duveltjes bij de hand, en een paar
lijfopeningen van Hans. Ook
natuurlijk aangepaste prijzen, en
redenen om iemand een prijs te
geven.
Door het ontbreken van 2004winnaar Xander Wemmers was er
een veld zonder duidelijke favoriet. Na 3 ronden hadden slechts 3
spelers de volle buit binnen: Eric
de Haan, Lukas Boutens en Pieter
Nieuwenhuis, die elkaar daarna
aan de top afwisselden. In de 4e
ronde wachtte er voor iedereen
een verrassing: deze ronde werd
namelijk gespeeld met een
verplichte opening uit Hans’

H. de Lange - A. van Vliet
Commentaar Arnoud van Vliet
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4
4.Pxd4 .. hier volgde uitleg over
het idee achter de opening.
Hoofdvarianten waren 4...Pf6 en
4...Lc5. Maar waarom de gebaande paden volgen? 4...Dh4?!
5.Pc3 Lc5? 6.Le3 Lb4 wit besluit
nu de pion te offeren voor
activiteit. Het volgende moet nu
vooral beoordeeld worden door de
roze bril van Hans Anders: beide
spelers gaan voor een leuke partij,
er stond tenslotte een speciale
rondeprijs op het spel. 7.Le2 Pf6
8.g3 Dxe4 9.Lf3 De7 10.Pf5 Df8
als zwart voor veiligheid had
willen gaan was 10...Lxc3+ en
11...De5 natuurlijk een stuk beter.
Maar ja, daar ging het toch niet
om? 11.0-0 Pe5 12.Pb5! La5
13.Te1!?? Lxe1 14.Pxc7+ Kd8
15.Pxa8 La5 16.Lxa7 Db4
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A. van Vliet - C. Wakkee
Commentaar Arnoud van Vliet
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 Dit
was de partij uit ronde 6, waar
Nimzo-Indisch verplicht was. Bart
Karstens legde kort uit wat de
normaalzetten voor wit waren op
zet 4 (e3, Lg5, Dc2), waarna Ed
ven Eeden Kd2 voorstelde. Hij
deed het alleen niet; slap. 4.a3
Lxc3+ 5.bxc3 d6 6.Lg5 c5 7.Pf3
Pbd7 8.Dc2 Da5 9.e3 0-0 10.Ld3
b6 11.Lf4 d5 12.Pe5 Pxe5
13.dxe5 Pe4 14.Lxe4 dxe4
15.0-0 Teleurgesteld, ik had
origineel gedacht wel op e4 te
kunnen slaan. Maar dat was toch
te gevaarlijk (volgende keer toch
eerst rocheren) 15...Lb7 16.De2
f5 17.exf6 Txf6 18.Tad1 alles op
de aanval dan maar. De d-lijn is
wel een paar pionnetjes waard
18...Dxc3 19.Td7 La6 20.Dh5
Lxc4 21.Tfd1 Tg6 22.Le5 Dc2
23.Dh4 Tf8?

17.c3! Dxb2 18.Tb1 Dxc3 19.Lg2
nodig, want er dreigde een keertje
De1+, Pxf3+ en Pxe1. 19...Pc6
20.Lxc6 Dxc6 21.Tc1 Da6
22.Dd4
Te8
23.Pb6
Te1+
24.Txe1 Lxe1 25.Dc5 Lxf2+ en
wit schrok, hij had bijna automatisch Kxf2 gedaan (26.Kxf2??
Pe4+) 26.Dxf2 Dxa7 27.Pxg7??
Niet alleen een vraagteken voor
de kwaliteit van de zet; wit mist
hier de knockout die 27.Dc5 was
geweest (27...Db8 28.De7+ Kc7
29.Dd6+ en 1-0). Nu had zwart
hier met 27...Pe4 het lijden nog
een tijdje kunnen laten doorgaan.
rapidschaak en weinig tijd, het zij
zo 27...Pd5 28.Pxd5 Dxf2+
29.Kxf2 en na tijdnoodeindspel
geschuif natuurlijk 1-0. Dat kwam
mooi uit, want de witspeler gaf zelf
aan slecht tegen zijn verlies te
kunnen, terwijl de zwartspeler
daar minder mee zat. Tijd voor
een Duvel.
Ook in de 6e ronde kwam zo’n
verrassing: ditmaal was het
Nimzo-Indisch, door Hans altijd
consequent en strak gespeeld,
aan de beurt. Hier het beladen "el
duelo de Nieuwegein" uit de
verplichte Nimzo-Indische ronde:

Beter 23...Ld3 om de d-lijn te
blokkeren; nu gaat het hard.
24.Td8 Lb5 25.Txf8+ Kxf8
26.Dd8+ Kf7 27.Td7+ en mat is
niet meer te verhinderen (1-0).
Een
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drietal

spelers

wisselde

voortdurend stuivertje aan de top:
Lukas Boutens, Pieter Nieuwenhuis en Eric de Haan. In de
slotronde gingen deze drie dan
ook uitmaken wie winnaar zou
worden, en dat bleek Eric de
Haan. Hij versloeg zelf de aan de
leiding liggende Lukas Boutens,
terwijl Pieter Nieuwenhuis niet
won van Bert Both. Zo eindigde
Eric de Haan op de eerste plaats
met 6/7, met daarachter Lukas
Boutens, Pieter Nieuwenhuis en
Eric Oosterom. Deze laatste viel
(gelukkig alleen virtueel) van het
podium door een gebrek aan
weerstandspunten.
Bijna hadden er geen partijen of
stellingen van de toernooiwinnaar
getoond kunnen worden, maar
gelukkig stuurde Rene Olthof ons
een PGN-file met al zijn partijen,
en hierbij ook zijn 2e ronde nederlaag tegen de latere toernooiwinnaar:

[23.Ld4 +=] 23...Pxc6 24.dxc6
Dxc6 25.Lxb5 Db7 26.Dd3 Txa1
27.Txa1 Tb8 28.Lc4 Dxb2
[28...d5] 29.Ld4 Db4 30.Lc3 Db7
31.Dd4 d5 [31...Db1+ 32.Txb1
Txb1+ 33.Dg1 Txg1+ 34.Kxg1 d5
-/+] 32.Ld3 Dc6 33.h3 Tb3
34.Tc1 La3 35.Lb2 Lxb2 36.Dxb2
Txb2 37.Txc6 h5 enz (0-1)
Ook de prijsuitreiking was “des
Hans”, en degenen die hem
gekend hebben weten wat dat
betekent: ludieke prijzen die op
één of andere manier een relatie
met de ontvanger hebben, en
waarvan het maximum op 1 per
persoon was gesteld. Zo moest
Gertjan de Pender (Nederlands
kampioen bij de pastores!)
Utrechtse hardheid leren met een
replica van de Dom: eerst de
tegenstander (detectiveschrijver
Ed van Eeden) met “U” aanspreken en hem vervolgens met een
doos meer pat zetten deed een
teveel aan beleefdheid vermoeden. En dat terwijl de andere
theoloog in het gezelschap een
flesje
mondspoelwater
won
wegens een te grote mond. Ook
de bestgeklede dame en heer, de
beste uitspraak van de dag en

R. Olthof - E. de Haan
Commentaar René Olthof
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4
4.Pxd4 Pc6 5.Pb5 d6 6.c4 Pf6
7.P1c3 a6 8.Pa3 b6 9.Le2 Lb7
10.O-O Pe5 11.f4 Pg6 12.f5
[12.Lf3 Ph4 of 12.Ld3] 12...exf5
[12...Pe5] 13.exf5 Pe5 14.Kh1
Le7 15.Le3 O-O 16.Pd5 Lxd5
[16...Pxd5 17.cxd5 Lf6] 17.cxd5
b5 18.Pc2 Te8 19.Pb4 Dd7 20.a4
Db7 21.axb5 axb5 22.Db3 h6
23.Pc6
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prijzenuitreiker Bart Karstens:
terwijl hij nog bezig was met uitdelen en toespreken stapte fotograaf Jeroen van Meerwijk naar
voren, pakte het halfvolle flesje
Duvel van Bart en liet dit snel
verdwijnen. Het was namelijk het
laatste beetje beschikbare Duvel,
deze was weer te snel uitverkocht;
Bart, die niet snel om woorden
verlegen zit, was toch even
sprakeloos...
De organisatie kijkt terug op een
perfect verlopen toernooi, waarin
de ontmoeting even belangrijk
was aan de avonturen op het
schaakbord. Speciale dank gaat
uit naar Tjerk Hacquebord van SC
Moira-Domtoren voor het regelen
van het materiaal, naar wedstrijdleider Marc Jongerius en last but
not least naar de deelnemers die
er een sportief, gezellig maar ook
spannend toernooi van hebben
gemaakt. Waarschijnlijk was dit
toernooi de 2e aflevering van een
traditie.

meer van dergelijke categorieën
werden beloond, evenals spelers
die wat theoretische kennis over
het Schots en de Nimzo best
konden gebruiken. Daarna mocht
de top prijzen in ontvangst gaan
nemen. Pieter Nieuwenhuis won
een Sherlock Holmesspel, Lukas
Boutens ging met de meest
bijzondere prijs naar huis: een
video met de film “Chessgame”,
met in de hoofdrol de door Hans
bewonderde Catherine Deneuve.
Het bijzondere aan de video was
dat deze voor het HSM van 2004
bedoeld was, maar door onbekende oorzaak een jaar onderweg is
geweest naar Nederland. Eric de
Haan won echter het toernooi en
de daarbij horende prijs: een jaar
gratis lidmaatschap van SV Paul
Keres! Zoekt u voortaan op
woensdagavond naar de kopman
van SC Soest, dan moet u in
Utrecht zijn.
Maar het mooiste moment was
gereserveerd voor organisator en

- 1e plaats: 1 jaar lidmaatschap van PK (Eric de Haan)
- 2e plaats: de film Chessgame met Catherine Deneuve (Lukas Boutens)
- 3e plaats: spel Sherlock Holmes (Pieter Nieuwenhuis)
- 4e plaats: boek AVRO 1938, de doorbraak van Keres!! (Erik Oosterom)
- Openingsboek Schots: Marijke Kok
- Openingsboek Nimzo-Indisch: Arie Luca
- De Rugkrabber (voor hij die zich Achter De Oren Moet Krabben wegens het
weggeven van een gewonnen stelling): Bert Both
- badgel om de mond te gaan spoelen: Willem vd Fliert
- Doekje voor het bloeden (1000-dingen matje, poedelprijs): Bert vd Ham
- Boek "hoe wapen ik mij tegen zwarte magie" (alles met wit verloren): Jelle Bauer
- Beste uitspraak van de dag: Rob van Aurich
- Best geklede heer: Hans de Lange
- Best geklede dame: Cili Kocsis
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FOTO'S HSM 2005 (Foto's Jeroen van Meerwijk & Arnoud van Vliet)

Winnaar Eric de Haan krijgt zijn prijs

De "poedelprijs"

Lukas ontvangt de tweede prijs

Theoloog met mondspoelwater

De prijzentafel, mét de Duvel van Bart
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Overzicht van de speelzaal

FOTO'S HSM 2005 (vervolg)

Diezelfde prijzentafel zonder Duvel

Ontspannen deurgesprek

De beslissende partijen in de laatste ronde.
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Eindstand HSM 2005
1
2
2
2
5
5
5
8
8
8
8
8
8
14
14
14
14
14
14
14
21

Eric de Haan.......
Lukas Boutens......
Pieter Nieuwenhuis.
Erik Oosterom......
Frans Konings......
Bert Both..........
Wim v/d Fliert.....
Willem Bor.........
Erik Verlinde......
Bart Karstens......
Rene Olthof........
Tjerk Hacquebord...
Jan Prins..........
Jaap v/d Tuuk......
Ed van Eeden.......
Rolf Dijksterhuis..
Jan Jaap Janse.....
Hein Piet v.d. Spek
Conrad Kiers.......
Vincent Braaf......
Jeroen Bollaart....

PK HAALT UIT
SNELSCHAKEN

BIJ

21
21
21
25
25
25
25
25
25
25
25
25
34
34
34
37
37
37
37
37
42
42
42

6
5½
5½
5½
5
5
5
4½
4½
4½
4½
4½
4½
4
4
4
4
4
4
4
3½

Gertjan de Pender..
Pascal Boittin.....
Jaap van Oosten....
Jan Poppelaars.....
Colijn Wakkee......
Dirk Floor.........
Harry Thorig.......
Vincent Verstege...
Arnoud van Vliet...
Jelle Bauer........
Rene v.d. Heijden..
Arie Luca..........
Marijke Kok........
Reinier van Olderen
Familie van Aurich.
Hans JG de Lange...
Frank Heinen.......
Jeroen Makinje.....
Rob Sandbrink......
Jurien Bijholt.....
Cili Kocsis........
Theo Rooijakkers...
Bert v.d. Ham......

3½
3½
3½
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2½
2½
2½
2
2
2
2
2
1
1
1

met 5-1 en was zodoende bijna
zeker van de titel. In de euforie
verloor het team vervolgens direct
van BSG, zodat er nog wat
spanning overbleef voor de laatste
ronde. Onze mannen waren
inmiddels weer bij de les en
brachten de titel op het droge.
In de tweede groep was Paul
Keres 2 geheel onverslaanbaar;
de ene na de andere tegenstander werd op een nederlaag
getrakteerd. Pas aan het eind
verzwakte het team wat, zodat
twee wedstrijden tegen zwakkere
broeders met slechts 3½-2½
werden gewonnen. Het was een
overzichtelijke groep: PK2 won

SGS

Simon Kronemeijer
(van de PK website) Het SGSsnelschaken voor clubteams is
een groot succes geworden voor
Paul Keres. Na harde strijd werd
het kampioen-schap gehaald! Het
is de laatste jaren zo dat Paul
Keres 1 en Utrecht 1 om de titel
strijden, en slechts incidenteel
punten verlie-zen aan de andere
deelnemers. Deze editie was niet
anders. Utrecht verloor al vroeg
een
matchpunt,
maar
het
onderlinge duel in ronde 7 gaf de
doorslag. Paul Keres haalde uit
16

van iedereen, Soest won van
iedereen behalve PK2, en Baarn
won van iedereen behalve PK2 en
Soest. Deze drie teams promoveren dan ook naar de hoofdgroep. Ruim achter deze grootmachten behaalde Paul Keres 3
de vierde plaats. Niet genoeg voor
promotie, maar wel een uitstekend
resultaat voor de promovendus!.

HET SNELSCHAAK DERDE
Jeroen Bollaart
Het derde team werd gevormd
door (in bordvolgorde) Martin van
Essen (4½ punt uit 9 partijen), Jan
Poppelaars (5 punten), Jeroen
Bollaart (4½), Florian Wagener
(5½), Jan Teuben (4) en topscorer
Mart Renders (6½). In de eerste
ronde verloren we van Paul Keres
2, dat in dezelfde groep ("Subgroep 1") uitkwam. De daarop
volgende 6-0 overwinning op DBC
2 gaf me het idee dat we verder
alles wel zouden winnen maar dat
was toch iets te optimistisch. Na
twee overwinningen kreeg Jan P.
een kleine inzinking met 3 nullen
op rij. Een belangrijk onderdeel
van de snelschaakkracht van Jan
is verbale intimidatie en in dit
toernooi moest je helaas je mond
houden. Ook Jan T. verloor in de
rondes 3, 4 en 5. In de rondes 3
en 5 verloren we met 2½-3½ van
resp. Utrecht 3 en SG Amersfoort
2. In ronde 4 speelden we gelijk
tegen Vianen 1, op zich een
goede prestatie. In ronde 6
konden we weer vlammen met
een 5-1 overwinning op Utrecht 4.
In de laatste 3 rondes ging bij mij,
met drie nullen, het licht uit. Ik
moet 't hebben van de eerste
rondes (begonnen met 3½ uit 4).
In die laatste rondes speelden we
gelijk tegen Zeist 2, gelijk tegen
Leusden 1 en wonnen we met
3½-2½ van De Rode Loper 1.
Topscorer Mart verloor alleen
tegen PK 2 en Leusden 1 en

KAMPIOENSGROEP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Paul Keres 1
Utrecht 1
BSG 1
Regiohakkers 1
Zeist 1
SG Amersfoort 1
Ons Genoegen 1
HSG 1
DBC 1
Utrecht 2

MP
16
15
13
12
10
9
4
4
4
3

BP
41
42
29
31½
27½
25
21
18½ D
14½ D
20 D

MP
18
16
14
10
10
10
9
9
9
8
7
7
7
6
6
6
5
5

BP
40
37½
37½
31
28
26
32½
27½
24½
25
25½
22
21
23½
23
20
23
18½

SUBGROEP 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
Paul Keres 2
Soest 1
Baarn 1
Paul Keres 3
Zeist 2
Utrecht 3
Huizen 1
Moira 1
Doorn-Drieb 1
Leusden 1
Amersfoort 2
DBC 2
Vianen
Rode Loper 1
BSG 2
En Passant 1
Utrecht 4
De Giessen 1

P
P
P

D
D
D
D
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Meerwijk stond reserve en was
vooral
actief
als
fotograaf.
Halverwege het toernooi trakteerde hij op energie-repen. Als ik 't
me goed herinner, was dat aan
het begin van ronde 6, waarin we
met 5-1 wonnen van Utrecht 4. Er
waren gelukkig geen dopingcontrôles. De prijsuitreiking was
natuurlijk een feest, met PK 1 als
kampioen en de promotie van PK
2.

maakte tegen Zeist 2 een remise.
De 5½ punt van Florian mogen er
ook wezen. Hij verloor slechts
twee partijen. Ik heb hem enkele
lastige eindpelen zeer kundig naar
winst zien voeren.
Verder heb ik weinig van de
partijen gezien. Met slechts 10
minuten per persoon op de klok is
er geen tijd om eens rustig rond te
lopen om te zien wat je
teamgenoten er van bakken. Ik
kan wel zeggen dat de sfeer in 't
team goed was. Er was slechts 1
'incident'. Jan Teuben speelde
tegen een vrouw die beweerde
dat zijn klok langzamer liep dan
die van haar (het was een dialoog
over een analoge klok). De
wedstrijdleider wees de klacht van
de hand en vertelde me later dat
het al de derde keer was dat de
schaakster over een langzame
klok klaagde. Aangezien hij er
verder niemand over hoorde, ging
hij er niet al te serieus op in. Jan
won dit partij, overigens op bizarre
wijze. Toen er na veel afruilgeweld een eindspel van T+L
tegen T ontstond, bleek Jan met
zijn loper een dubbele aanval uit
te kunnen voeren op Koning en
Toren waardoor 't in één keer uit
was.
In totaal voor PK 3 dus 3
overwinningen, 3 remises en 3
nederlagen. Ik heb de eindstand
nog niet gezien maar verwacht dat
we ergens halverwege zijn
geëindigd.
Laat ik vooral onze zevende
man niet vergeten: Jeroen van

PARTIJEN SGS-SNELSCHAKEN
NN- Martin van Essen

20...Tg3+ 21.Kh2 Th8+ 22.Kxg3
Th3#
NN (De Rode Loper) - Martin
van Essen
(Commentaar Martin van Essen)
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4
d6 5.Pf3 O-O 6.Le2 e5 7.Le3
exd4 8.Pxd4 c6 Hier moet Te8
tussendoor om f3 af te dwingen.
9.O-O d5 10.exd5 cxd5 11.c5
Daar sta je dan.Wit staat nu
überoppermachtig. 11...Pc6 12.
Tc1 Te8 13.Lf3 Le6 14.Pcb5 Te7
Om een toekomstig paard op d6
af te ruilen. 15.a3 a6 16.Pd6 Pe8
17.Pxe8 Txe8 18.b4 Dh4 19.g3
18

41...h5+ Mark Smits achteraf:
“Gek dat je er bent, je had mat in
twee kunnen geven!!” Natuurlijk,
in zo’n stelling hangt mat als een
alomtegenwoordige damp over
het bord.Ik zag het niet. 42.Kh4
Df3 Tijd om in therapie te gaan.
Huiswerk: bekijk Kf6 en De2.
43.c8D Dekt het mat op g4 terwijl
zwart itt na De2 geen Dxh2+ tot
zijn beschikking heeft. 43...g5+
Zwart moet remise maken.Tot dat
doel
is
Df6+
eenvoudiger.
44.Kxg5 Df6+ 45.Kxh5 Dg6+
46.Kh4 Dh6+ De waanzin is
volmaakt. Df6+ was verplicht om
na Kg4 schaak op f3 te kunnen
geven. 47.Kg4 Dg6+ 48.Kh3 In
dit “Duelo de los loquicos” weigert
wit zijn meerdere te erkennen in
mij, mist Kf4. Zwart kiest nu een
half ei voor zijn geld, om maar
even een contaminatie erin te
gooien. 48...Dh5+ 49.Kg2 De2+
50.Kg1 Dd1+ 51.Kf2 Dd2+
52.Kf1 Dd1+ 53.Kg2 De2+
54.Kh3 Dh5+ (½-½)

Df6 20.Pxc6 bxc6 21.Lg2 Lf5
22.Da4 Het begin van een
twijfelachtige excursie. Zwart kan
nu tegenspel ontwikkelen. Dat
doet hij niet erg handig, maar wit
reageert daar ook niet optimaal
op. 22...Le4 23.Lf4 Ld3 24.Tfe1
Lb5 25.Da5 Db2 26.a4 Ld4
27.Le3 Lxe3 28.fxe3 Ld3 29.Dc7
Txe3 30.Dxc6 Tae8 31.Dxe8+
Txe8 32.Txe8+ Kg7 33.Tce1
Dxb4 34.c6 O jee.Die is er al
bijna. Noodrem. 34...Le4 35.Lxe4
Hap! 35...Dxe1+ 36.Kg2 De2+
37.Kh3 Dh5+ 38.Kg2 De2+
39.Kh3 dxe4 40.c7 Df1+ 41.Kg4

FOTO'S SGS SNELSCHAKEN (door Jeroen van Meerwijk)

De kampioenen in de Hoofdgroep

Kampioen PK2 en no. 4 PK3
19

ruimte in de Sjuut vrij beperkt. Ik
zou aan iedereen, zowel de rokers
als de niet-rokers, willen vragen
na te denken hoe we dit invulling
moeten geven: rokers in de hal,
naar boven of naar buiten? Mag
er na de wedstrijd wel weer aan
de bar gerookt worden?
Jullie inbreng is daarbij onontbeerlijk! Geef je ideeën door aan
één van de bestuursleden.

ROKEN
Jan Jaap Janse
In de SGS-competitie gaat er
iets veranderen qua rookbeleid:
vanaf seizoen 2006-2007 moeten
alle speellokalen rookvrij zijn. De
huidige praktijk, waarin roken aan
het bord niet mag maar roken aan
de bar wel, gaat dus verdwijnen.
Zoals we allemaal weten is de
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niet, maar dat is van later zorg.
PK5 bevindt zich in een comfortabele klasse met allerlei lekkere
hapjes uit naburige dorpen als
Bunnik, DBC en Via-nen, terwijl
het lastige Utrecht 5 eruit is
weggepromoveerd. PK5 is vrijwel
intact gebleven, alleen Menno van
der Meer en nieuw talent Florian
Wagener zijn erbij gekomen in ruil
voor Verlinde en Schepers. Er is
geen enkele reden waarom PK5
niet gewoon een wedstrijd of acht,
negen zou winnen. Natuurlijk zijn
er concurrenten, want Nieuwegein
blijft gevaarlijk zolang we de
transfersom voor Colijn nog niet
bij elkaar hebben. Toch denk ik
dat PK5 gewoon promotie moet
gaan afdwingen. Ze zijn goed
begonnen door DRL4 met 5½-2½
in te pakken, al zal dat geen
topteam in deze poule worden.
PK6 is het enige team dat echt
niet kan promoveren. (Ik schrijf
dat omdat PK6 er een handje van
heeft onmogelijke dingen te
doen). Vorig jaar eindigde PK6 als
enige onder de 50 procent, en nu
Cili haar lidmaatschap heeft
opgezegd is het niet eens duidelijk
of het vorig jaar zo geslaagde
teamfeest een vervolg krijgt. Om
het verval te stuiten is er een
enthousiaste nieuwe teamcaptain
gevonden in de persoon van
Laurens Winkelhagen, die PK6
langs teams als Moira Domtoren 4
en De Rode Loper 5 zal moeten
leiden. PK6 zit in de kelder van de
SGS en zal het daar flink laten
spoken. Zeist 5 is al met 6½-1½

KOFFIEDIK KIJKEN
Simon Kronemeijer
Vorig seizoen eindigden de
Keresteams met drie 2e plaatsen;
ik weet niet of dat een clubrecord
is, maar het was wel bijzonder
passend, want ook Keres zelf
werd wel de eeuwige 2e genoemd.
Sportief gezien is het natuurlijk
jammer dat er geen promoties
behaald werden, en dit jaar moet
dat dan ook beter. De belangrijkste kandidaat voor promotie is
PK4. Ik roep al jaren dat dit team
nu toch echt moet promoveren, en
steevast bunge-len ze dan het
hele seizoen ergens onderaan de
middenmoot. Dat kan zo niet
langer. Om het team een frisse
start te geven is het dit jaar op ons
verzoek in de “noordelijke” klasse
1A geplaatst. Verder is PK4
versterkt met Andreas Weiermann, Gert-Jan de Pender en
Conrad Kiers. Dat is meer dan
genoeg compensatie voor het
verlies van Bas Peeters en Michiel
Bouwhuis aan PK3. Uit PK5
komen Jan Schepers en toernooitijger Erik Verlinde, en dan zitten
er nog kanonnen als Martin van
Essen, Ed Verstraete en Jan
Poppelaars op de reservebank.
Kortom: PK4 moet nu toch echt
promoveren.
PK5 was een van de teams die
vorig jaar 2e werden. Dat maakt al
duidelijk dat het een kwestie van
tijd is voor ook dit team naar een
hoger niveau verhuist. Wat ze
daar dan gaan klaarmaken weet ik
21

jaren gespecialiseerd in achtervolgingen, tussensprints en eindsprints. De bezetting is vergelijkbaar met voorgaande jaren, alleen
Anton Rosmüller (vertrokken naar
PK1) zal gemist worden. Eigenlijk
moet PK2 maar weer eens
kampioen worden, de laatste keer
is alweer 3 jaar geleden. Het herstel is al begonnen met een
overwinning op Amstelveen 3, en
PK2 heeft nog steeds alle kansen
op een goede klassering. Een topdrie notering lijkt me wel het
minste voor dit team.
Dan blijft PK3 nog over, dat zich
vorig jaar als promovendus makkelijk handhaafde in de KNSB. De
laatste jaren is gebleken dat dan
het tweede seizoen nog wel eens
een verslapping wil optreden. PK3
is echter sterker dan ooit en
enthousiaste KNSB-nieuwelingen
als Michiel Bouwhuis en Mark
Uildriks willen zich graag bewijzen. Gert-Jan de Pender is vanwege werk toch maar naar het
vierde verhuisd, maar er zijn
genoeg goede reserves om dat
verlies op te vangen. Ik denk dat
het derde zich weer moeiteloos in
de middenmoot gaat manoeuvreren. Verlies in de eerste ronde
bracht het team niet uit evenwicht:
de schade werd direct weer
hersteld tegen het Amsterdamse
SV de Raadsheer.
Kortom, er zou dit jaar wel eens
grote eer en glorie voor de Keresteams kunnen zijn weggelegd.
Aan de spelers de opdracht om
dat waar te maken.

geklopt, een kopie van het resultaat van vorig jaar.
Hoe is het dan in de KNSB? Ons
vlaggenschip eindigde vorig jaar
als 2e, slecht een paar bordpunten achter Stukkenjagers, dat momenteel in de Meesterklasse door
de gehaktmolen wordt gehaald. Ik
zou niets liever doen dan ze als
titelkandidaat no. 1 te bestempelen, maar de realiteit is toch iets
anders.
Het
gedegradeerde
Utrecht 1 is vrijwel onverzwakt
begonnen met twee overwinningen, en ook SMB en Eindhoven zijn nog zonder puntverlies. PK1 hebben daarentegen
al verloren van LSG 2, en de
achterstand
in
matchpunten,
bordpunten en rating zal moeilijk
te overbruggen zijn. Aan de
andere kant heeft PK1 al de
nodige veerkracht getoond door
het sterke Voerendaal in eigen
dorpshuis te kloppen. PK1 kan
van iedereen winnen, maar om te
promoveren zal het dat ook moeten doen. Ik vrees dat dat toch wat
te veel gevraagd is, en ik voorspel
een eervolle derde plaats voor dit
team.
PK2 eindigde vorig jaar ook al
als tweede. Natuurlijk is dit team
weer een kanshebber op promotie. De belangrijkste concurrent is
op papier ZSC/Saende, dat in de
eerste ronde meteen al de onderlinge won. ZSC bleek vorig jaar
echter nogal morsig, dus er is nog
niets verloren als PK2 nu maar
punten gaat pakken. Dat moet
kunnen, PK2 heeft zich de laatste
22

waar en wilde toen, in tijdnood,
remise
aanbieden.
Xander
verzocht hem echter door te
spelen, terecht gezien de situatie
op dat moment. Totale instorting
volgde.
Mark stond gewonnen na een
blunder van zijn tegenstander,
maar was argeloos aangaande
een mataanval van zijn tegenstander. Ook de invaller had reeds
verloren. Erik had in de opening
lang nagedacht, werd wat in het
defensief gedrukt, blunderde toen
in plaats van een uitgelezen
mogelijkheid te benutten, 23 Txc5!
ipv 23 Lg2??. Tezamen met vorig
seizoen brengt dit de score van de
invallers op 0 uit 4. Wat is er aan
de hand? Is het de extra druk bij
spelen in het eerste soms? Moet
er was meer mentale begeleiding
zijn?
Dan Bert nog. Een prima partij,
een mooi idee: 14..e5!, een pracht
van een kwaliteitsoffer. Als er
geoogst moet gaan worden, ook
hier een blunder, besluiteloosheid/
tijdsdruk. Bert, aan jou het
verzoek je tijd beter in te delen.
Nu moesten er nog twintig zetten
gespeeld
worden
in luttele
minuten. De blunder was toen al
gemaakt maar misschien was er
nog een remise te verdienen.
Voor teamgenoten is het een
kwelling dit tafereel gade te slaan.
Met nog iets van 2 minuten wordt
er nog aanstalten gemaakt om te
noteren, met nog weinige seconden voor een handvol zetten blijft
de hand aarzelend boven het bord

PK1 - LSG2
Dirk Floor
Misere in het eerste. Net als
vorig seizoen verloren in de eerste
wedstrijd. En de manier waarop!
Zovele gemiste kansen. Speel de
partijen na en huiver. Blunders,
verkeerde plannen, geen plannen.Besluiteloosheid,angstig spel.
Halverwege de wedsrijd zag het
er nog zo zonnig uit: we stonden
op 6-4 schatte teamleider Xander
zo in. Maar wat teamleiders in de
onderbond reeds weten: de kansen kunnen zomaar keren.
Willem was als eerste klaar,
remise gemaakt met zwart,door
de boel dicht te houden. Fijn was
dat dit een klok opleverde, op dat
moment een schaars goed. Reeds
drie klokken waren uitgevallen en
de drie beschikbare reserveklokken waren ingezet toen ook
aan een vierde bord de klok
uitviel.
Ook Xander was weer als een
van eersten klaar, met een overwinning zoals we wel van hem
gewend zijn. Ikzelf kwam met
remise goed weg, belabberd
gespeeld. Xander dacht dat het na
deze meevaller zeker goed zou
zitten. Maar wat er allemaal nog te
gebeuren stond! Frans verzuimde
de winst binnen te halen, 31 d6!.
Ook Wan stond gewonnen maar
liet torens ruilen, een aperte fout.
Dan Anton en Mark. Beiden
werden op winst getaxeerd.
Anton, weer heringetreden in het
eerste nam zijn kansen niet goed
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eerste wedstrijd een klein uurtje
tevoren gezamenlijk koffie te
drinken, mocht het weer een
thuiswedstrijd betreffen. Zodat de
harten gelucht kunnen worden: "Ik
ben bang dat ik verlies". Waarop
dan
bemoedigende
woorden
gesproken kunnen worden: "Je
kunt het best, gewoon lekker
schaken".

zweven. Gelatenheid, en weerzin
als de tegenstander inhalig een
vol stuk van het bord snaait.
Ben ik Wim nog vergeten. Een
mooi voordeel vanuit de opening,
dat doorgaans wel aan hem
besteed is en fijn wordt vastgehouden en uitgebouwd, ging nu
teniet, bij gebrek aan een goed
plan. Een aardig maar helemaal
niet zo sterk pionoffer van de
tegenstander werd niet goed
beantwoord, 27 Pb2!, en ook hier
volgde totale instorting.
Wat een malaise. Teamgenoten,
Paul Keresianen, Recht de rug!
Revanche in Voerendaal!

(1) M. Roobol – X. Wemmers
(Analyse Xander Wemmers)
Vroeger speelde ik samen met
Martin in allerlei jeugdtoernooien
in de RSB. Hij is een jaar ouder
dan ik en eindigde nogal eens
boven mij. Genoeg motivatie om
er eens goed voor te gaan zitten.
De opening was interessant: in de
laatste ronde van vorig jaar
speelde ik hetzelfde systeem
tegen Willy Hendriks en in het
afgelopen half jaar heb ik tegen
Edwin van Haastert twee maal
gekozen voor een net wat ander
systeem
tegen
de
Franse
doorschuif. Daarbij beide keren
flink op de broek gekregen. Nu
zijn Edwin en Martin clubgenoten
en het leek me een goed idee om
weer eens de partij tegen Willy te
herhalen. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5
4.c3 Pc6 5.Pf3 Ld7 6.Le2 Pge7
7.Pa3 Pg6 8.h4 cxd4 9.cxd4
Lb4+ 10.Kf1 h6 11.Pc2 Le7
12.g3 De oplettende volgers van
mijn partijen weten dat deze
opening ook op het bord
verscheen in de laatste ronde van
het vorige competitieseizoen.
Willy Hendriks speelde toen
12.Ld3, maar bereikte niet veel.

P.S.1: Overigens speelden we
deze keer in de thuishaven van
SC Oud Zuylen, een prima speellokaal, gelegen aan het einde van
de Amsterdamse Straatweg. En
tijdens het eten na afloop, kwam
de stemming er weer goed in. De
vertrouwde anekdotes werden
opgedist,
onder
Homerisch
gelach, en allemaal nog een
glaasje ouzo van de zaak, een
sympathieke Griek.
P.S.2: De parallel met vorig
seizoen is wel erg treffend. Ook
toen ontbrak Dirk de Beer en
scoorden de laatste vijf borden ½
uit 5. En ook toen ervaarde ik
onzekerheid, nog een gebrek aan
vertrouwen bij de spelers. Heeft
dit ermee te maken dat er een
invaller meespeelt, dat het de
eerste wedstrijd is?
Hoe dan ook wil ik voor volgend
seizoen voorstellen om voor de
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Behalve bovengenoemd plan is
ook het plan met Tfc7 sterk. De
loper op e8 hangt dan fijn aan h5.
Wit komt niet tot aanval.

Martin nu speelt g3, hoewel de
pion op h4 niet echt hangt:
[12.Ld3 Pxh4? 13.Pxh4 Lxh4
14.Dg4±] 12...0-0 13.Ld3 f5
Hetzelfde idee als in mijn partij
tegen Hendriks. Zwart sluit de
koningsvleugel af en gaat spel
zoeken op de damevleugel. Om
aanval te krijgen op de koningsvleugel moet wit nu de nodige
voorbereidingen treffen voor hij tot
g4 kan komen. In deze partij krijgt
wit daar vooralsnog niet de tijd
voor. Een ander interessant idee
is 13...Ph8! wat de mogelijkheid
open houdt om de stelling met
...f6 te openen. 14.Pe3 Db6
15.Lb1 Tac8 16.Kg2 Tf7 Het
zwarte plan in deze fase doet
menigeen denken aan Fischerrandom schaak. Het is echter wel
sterk. In deze gesloten stelling is
er genoeg tijd om te manoeuvreren. 17.Kh2 Ld8 Dit plan zal
nu nooit door een computer
bedacht worden! Zelfs een lifelong
PK 1-aanhanger van het Frans
had nog nooit een dergelijke
opstelling van stukken gezien.
17...Ld8 maakt de zevende rij vrij
voor de torens en maakt e7 vrij
voor de paarden. Tevens kan de
loper naar c7. Daar aangekomen
is g3-g4 verhinderd vanwege
Pc6xd4! en de koning op h2 staat
verkeerd. Op de nog langere
termijn ga ik natuurlijk Lb8, a6 en
La7 spelen, zodat d4 onder
onnoemelijk grote druk komt te
staan. 18.h5 Pf8 19.Pg2 Le8 Ook
op deze zet is de typering
Fischerrandom van toepassing.

20.Pf4 Tfc7 Dreigt Pxd4! 21.Le3
Dxb2 Een eerste les die ik uit mijn
partij tegen Hendriks heb getrokken: soms is gewoon op b2 slaan
wel goed. 22.Ld3 Pa5?! Vanaf
hier begint het schutteren. Zwart
staat erg goed, maar moet nog
steeds oppassen dat wit niet op
de koningsvleugel tot aanval
komt.
Beter
was
geweest
22...Pb4, maar ik was wat
bevreesd voor 23.Tb1 Da3 24.Tb3
Da4 25.Lb1. Na 25...Pxa2 blijft er
echter niets over van de witte
stelling. 23.Tb1 Da3 24.De2 Pc4
25.Lc1 De7 Zwarts paard lijkt
mooi op c4 te staan, maar in
werkelijkheid heeft zwart zijn
initiatief weggegeven. En zolang
we nog niet zijn aanbeland in de
technische fase behoor je ook in
een stelling met een pion meer op
initiatief te spelen of je tegenstander onder druk te zetten. Nu,
met de c-lijn gesloten, kan wit
gaan werken aan de opmars g3g4. 26.Tg1 Pb6? Gespeeld omdat
het g4 voorkomt, maar dat is wel
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herinneren: tegen Willy had ik ook
Txh6 moeten toelaten waarna de
witte aanval stokt. Hoeveel je wel
niet kunt leren van eerder
gemaakte fouten! 33.Txh6 Df7
34.Dd3? Na een zet als 34.Pg5
mag wit nog altijd op een klein
plusje hopen. Mijn tegenstander
echter had hier nog slechts zo'n
20 seconden. Hem kan alleen het
verwijt gemaakt worden dat hij zijn
tijd niet goed ingedeeld heeft.
34...Tc3 35.Lxc3? Opvallend
genoeg werd deze toren zonder
blikken of blozen geslagen. Ik
begrijp dat je snel zet als je nog
maar 17 seconden hebt, maar je
kunt toch op zijn minst de
beleefdheid opbrengen om van
een zet als Tc3 te schrikken? De
partij is nu over. Er was trouwens
nog genoeg te rekenen aan de
stelling: 35.Tf6!? heb ik gemist.
35...Dxf4+ 36.Tg3 Dxh6 37.Ld2
Dh7 38.De2 Dxh5+ 39.Kg2 Tc7
40.Lb4 Tf7 41.Ld6 Pg6 Typerend:
wie in tijdnood zit wil altijd de 40e
zet halen, ook al sta je hopeloos
verloren. Geen tijd om op te
geven. (0-1)

heel kortzichtig gedacht en duurt
exact 1 zet. Het probleem van
zwart is dat hij om een plan
verlegen zit. Fritz weet wel met
een plannetje te komen: 26...Lf7
en De8 zodat h5 onder druk wordt
gezet. In de partij komt de loper
op c1 weer in het spel. 27.Ld2
Df7 28.g4 fxg4 29.Txg4 Ph7?!
Weer een matige zet; het plan om
op g5 te blokkeren kan wit vrij
eenvoudig
verhinderen.
Mijn
tegenstander overigens had hier
nog maar 1 a 2 minuten. Dat
scheelt. 30.Lg6 De7? Ai, weer
een beroerde. Daar kom ik
overigens nu net pas achter
omdat Fritz me wijst op 31.Lb4
Dd7 32.Lxh7+ Kxh7 33.Lf8! Dat
zou pijnlijk zijn geweest. In de
analyse kwamen we tot de
conclusie dat 31.Lxh7+! Kxh7
32.Tbg1 wit ook al goed spel zou
geven. Het paard is een belangrijke verdediger. Zo belangrijk dat
zelfs de mooie witte loper ertegen
geruild moet worden. 31.Tbg1?
Even wat Fritz-varian-ten om aan
te geven dat zwart daadwerkelijk
in grote problemen zat: [31.Lxh7+
Kxh7 32.Tbg1 Tc6 (32...Pc4
33.Txg7+ Dxg7 34.Txg7+ Txg7
35.Pxe6+-) 33.Dd3+ Kh8 34.Pg6+
Lxg6 35.Dxg6 T8c7 36.Lxh6+-. Of
ook 31.Lb4 Dd7 32.Lxh7+ Kxh7
33.Lf8
g5
34.hxg6+
Kg8
35.Lxh6+-. De fout die ik tegen
Willy Hendriks ook maakte: vanuit
goede stelling wit toch nog (veel
te veel) kansen geven.] 31...Lxg6
32.Txg6 Pf8! Maar hier wist ik mij
gelukkig een tweede les te

(2) W. vd Fliert - M. van Wissen
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2
Lg7 5.d3 e6 6.Le3 Pd4 7.Pce2
Pe7 [7...Pxe2 8.Pxe2 Lxb2 9.Tb1
Lg7 10.Lxc5²] 8.c3 Pxe2 9.Pxe2
Dc7 10.d4 d6 wit staat beter
11.Dd2 [11.h4!?] 11...b6 12.Tc1
de mysterieuze torenzet!? Nu kan
zwart niet meer op d4 slaan maar
dat was toch al niet aantrekkelijk,
derhalve lijkt dit me een halve zet,
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was eenvoudig Pc3 -e2 gekomen)
27...Pf4 28.Pd3 Pxd3 29.Dxd3
zwart heeft nog wel wat
compensatie, laten we zeggen ter
waarde van een halve pion, maar
dit zou kunnen verflauwen naar
een hele.] 27...Pf4 28.Pb6
[28.Pb2 nog steeds 28...Lc8
29.Pd3 Pxh3+ 30.Lxh3 Lxh3
31.Pxe5 dxe5 32.De2²] 28...De7
zwart heeft nu gelijk spel maar
nog niet meer dan dat 29.Df2 Tf7
30.Tb3 Dg5 31.Kf1 Tef8 32.Lc1?!
[32.Tdb1= wit kan het paard op f4
gaan slaan waarna de zwarte
aanval stokt, het paard op b6
voorkomt mooi Lc8, terwijl Pd7
een optie is met aanval op de
loper] 32...Dh5 33.h4?? een
miskleun [33.Lxf4 Lxf4 34.Tdb1
Le5 35.Pd7 Txd7 36.Txb7 Txb7
37.Txb7 Dg5 en wit krijgt het
moeilijk]
33...Ph3
[33...Pxg2!
34.Kxg2 Txf3 35.Dxf3 (35.Txf3
Dg4+) 35...Txf3 36.Txf3 Dg4+
37.Kf2 Ld4+ 38.Txd4 Dxh4+
39.Kg2 cxd4–+] 34.De2 Dxh4
35.Lb2 Pf4 36.Lxe5+ dxe5
37.Db2 [37.Df2 Dh2 38.Dg1 Dg3
39.Df2 Dg5µ] 37...Dh5 38.Pd7?
[38.Df2] 38...Txd7 39.Txb7 Txb7
40.Dxb7 Pxg2 0–1

om de term van Jaap van der
Tuuk te gebruiken. [12.0–0–0!?;
12.h4!? Lb7 13.h5 Pf5 14.Lf4]
12...0–0 13.0–0 Lb7 het staat
gelijk,
zwart
staat
flexibel
opgestelt. Fritz geeft nu als beste
zet Tcd1 maar dat wil je
menselijkerwijs niet spelen. 14.c4
[14.Lh6 Lxh6 15.Dxh6 e5 de keymove, zwart legt het centrum vast
om met f7-f5 te komen; =]
14...Tae8 15.Tfd1 e5 16.d5
[16.dxe5 dxe5 17.Dd7 Db8 18.Pc3
Pc6 19.Pd5=] 16...f5 uiteraard
17.f3 Kh8 18.b4 het is KoningsIndisch
geworden
18...Pg8
19.Pc3 De7 20.Pb5 a6 21.Pc3
Pf6 22.Pa4 [22.Tb1] 22...Dc7
23.h3 wat verzwakkend,maar
haalt wel een eventueel Pg4 eruit
[23.bxc5 bxc5 24.Tb1 fxe4
(24...Ph5 25.Tb6 f4 26.Lf2)
25.fxe4 Pg4 26.Tf1=] 23...f4!?
24.gxf4 met de pion op h2 was
Lf2 mogelijk geweest 24...Ph5
25.fxe5 Lxe5 26.bxc5 bxc5

(3) H. van Putten - W. Bor
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d3 Pc6 4.Pf3
Le7 een bescheiden, zeer degelijke opstelling 5.0–0 0–0 6.Te1 d6
7.c3 h6 [7...Pa5!?] 8.Pbd2 Te8
9.b4 Lf8 10.Db3 De7 11.a4 Le6
12.a5 Lxc4 13.Dxc4 [13.Pxc4 om
naar e3 en vervolgens naar d5 of
f5 te springen] 13...De6 14.b5

eerste indruk was hier dat het
pionoffer zeer sterk is en ik gaf h3
reeds ?!; maar 27.Tb1 [27.Pb2!
om het paard in de verdediging te
betrekken, met een omtrekkende
beweging (met het paard op c3
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Pd8 15.a6 Dxc4 16.Pxc4 b6
17.La3 Tc8 18.Tac1 c5 mooi oogt
de zwarte stelling niet, maar "kom
er maar eens doorheen" schijnt
Willem te denken [18...Pe6] 19.g3
Pe6 20.Tb1 Pc7 21.Tb3 Tcd8
22.Pe3 g6² 23.Kg2

31.Lf3? [31.d6!+- Kf6 32.Lxb7
Ke5 33.Ld5 f6 34.Lf7 g5 35.h5]
31...Kf6 de zwarte koning wordt
nu te aktief 32.e4 Ke5 33.Ke3 f6
34.h5 gxh5 35.Lxh5 f5 36.exf5
Lxf5 37.Le2 b6 38.Ld3 Ld7
39.Lg6 a5 40.Lf7 b5 41.b3 bxc4
42.bxc4 Lc8 43.Kd3 La6 44.Kc3
Kd6 (½–½)

en remise gegeven,in een stelling
die nog wel gemolken kan worden
(½–½)

(5) R. de Graaf – D. Floor
1.d4 Pf6 2.Pf3 d5 3.e3 c5
[3...Lg4] 4.c3 Pc6 [4...Pbd7
5.Pbd2 Dc7 stuurt ook op e7-e5
aan, waarbij de c-pion gedekt
blijft. Zo speelde ik het al eens.]
5.Pbd2 Dc7 6.dxc5 commentaar
van wit na de partij; waarom gaf je
een pion weg? 6...a5 7.Lb5
[7.c4!?] 7...Ld7 8.0–0 e6 9.b4 g6?
zwak [9...axb4 10.Lxc6 Lxc6
11.cxb4 b6! de juiste zet, b2-b3
maar dan met zwart 12.Pb3 Lb5
13.Te1 bxc5 14.bxc5 Lxc5
15.Pxc5 Dxc5= deze variant
illustreert wel dat het laten slaan
op c5 goed speelbaar is.] 10.Lb2
Lg7 11.a3 0–0 12.c4 inderdaad,
nu staat wit wel een gezonde pion
voor 12...axb4 13.Lxc6 Lxc6?
[13...bxa3!? een interessant offer
dat ik had moet spelen; 14.Lxd7

(4) F. Konings - E. Kuipers
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3
e6 5.e3 Ld6 6.Dc2 Pbd7 7.g4
e5?! nogal driest 8.g5 Pe4 9.Pxe4
dxe4 10.Dxe4 Lb4+ 11.Ld2
Lxd2+ 12.Kxd2 0–0 13.Ld3 g6
14.Pxe5± Te8 15.f4 Pxe5 16.fxe5
c5 17.Df4 Lh3 18.Dg3 Le6 19.d5
Ld7 20.Df4 De7 21.Thf1 Tf8
22.Df6 Tae8 23.h4 Dxe5 24.Dxe5
Txe5 25.Tf4 h6 26.Tg1 hxg5
27.Txg5 Tfe8 28.Txe5 Txe5
29.Te4 Txe4 30.Lxe4 Kg7
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Ta3+ 40.Kf2 Ta2+ 41.Ke3 Ta3+
42.Kd4
Ta4+
43.Kc5
hxg4
44.Td8+-] 32.Td7 Pg6 33.Pxf7
Kf6

(14.Lxf6 Lxf6 15.Lxd7 Lxa1
16.Dxa1 Dxd7 17.Pe5 het lijkt me
dat wit hier beter moet staan,
doch de gedekte vrijpion op a3
legt wel enig gewicht in de schaal)
14...axb2 15.Txa8 Txa8 16.Lb5
Dxc5 17.Db3 dit kregen we in de
analyse op het bord; 17...Pe4
18.Pxe4 dxe4 19.Pd2 Ta1 20.Pb1
een stelling om te spelen, wit komt
moeilijk los] 14.axb4 dxc4
15.Pxc4 Pg4 nu sta ik gewoon
verloren, het enige is nog hopen
op fouten van mijn tegenstander...
16.Lxg7 Lxf3 17.Dd6 Dxd6
18.Pxd6 Kxg7 19.gxf3 Pe5
20.Pxb7?! [20.b5+- dit wint
eenvoudig 20...Tab8 21.Ta7] 20...
Tab8 21.Pd6 Pxf3+?! ik stond in
de schwindel-modus, en hoopte
hiermee later kansen tegen de
witte koning te kunnen creeren
[21...Txb4 22.Kg2 Pc4 23.Pxc4
Txc4 24.Tfc1 Txc1 25.Txc1 Tc8
26.c6 Kf6 kan wit dit winnen?]
22.Kg2 Ph4+ 23.Kg3 Txb4 24.e4!
g5 25.c6 [25.f4+-] 25...Tb3+ 26.f3
Td3 27.Tad1 Tc3 28.Tc1 Td3
29.Pc4?! [29.e5! Pf5+ ik hoopte
het middels deze ruil remise te
kunnen houden, maar 30.Pxf5+
exf5 31.Tfd1 Txd1 32.Txd1 Tc8
33.Td6 Tc7 34.h4 h6 35.e6+gxh4+ 36.Kxh4] 29...Tc8 30.Pe5
Ta3 31.Tfd1 Ta2 Ik dacht ik hier
Tg2 met mat dreigde, maar daarvoor moet het paard toch echt op
f4 staan. [31...Pg6 was de
gewone, correcte zet, maar verliest; 32.Pxg6 Kxg6 33.c7 Ta7
34.Td7 f6 35.h4 h5 36.Tc6 g4
37.fxg4 Ta3+ 38.Kg2 Ta2+ 39.Kf3

34.Ph6? zowel 34 Tc5 als 34 Pd6
waren hier winnend, maar mijn
tegenstander zag het niet meer
[34.Tc5+- e5 35.c7 Ke6 36.Td8
Pf4 37.Pxg5+ +-; 34.Pd6 Pf4
35.Tf7+ Kg6 (35...Ke5 36.Pc4+
Kd4 37.Td7+ Kc5 38.Pd6+ Kb4
39.Tb7+ Ka4 40.Ta7+ en de toren
op a2 wordt geruild, met winst)
36.Txf4 gxf4+ 37.Kxf4+-] 34...Pf4
35.Pg4+ Kg6 36.Pe5+ Kh6
37.Pg4+ Kg6 [37...Kh5 deze zet
had ik kunnen spelen, en had ik
ook nog wel gezien maar ik was
inmiddels zo daas, dat ik hem
bijna wilde spelen met het paard
op e5, waarna Txh7 mat zou
betekenen. Tevens had ik hier
nog 14 seconden en kon ik het
niet opbrengen om nog eens een
keer op winst te gaan spelen.
Gelukkig blijkt het ook na 37..Kh5
op aardige wijze nog remise te
zijn; 38.Tg1 Pe2+ 39.Kg2 Pxg1+
40.Kxg1 Txc6 (40...Tb8 41.Txh7+
Kg6 42.Tb7) 41.Txh7+ Kg6
42.Pe5+ Kxh7 43.Pxc6 Kg6
44.Pe5+ Kh5 45.Pg4 Kh4 46.Pf2
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en het lijkt me dat wit een vesting
heeft] 38.Pe5+ Kh6 39.Pg4+ en
remise (½–½)

39.Kh3 g5 40.e6 g4+ (0–1)
(7) M. Irwin - B. Both
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 a6 4.Ld3
c5 5.Pgf3 Pc6 6.dxc5 Lxc5 7.a3
Pf6 8.De2 0–0 9.0–0 h6 10.e5
Pd7 11.Pb3 La7 12.Lf4 f6
13.exf6 Dxf6 14.Ld6 e5! mooi
gespeeld, op 14 ..Tf7 was 15 c4!
gekomen 15.Lxf8 Pxf8 16.Pbd2
Lg4 natuurlijk kan zwart direkt e5e4 spelen, maar aangezien wit
niet aktief kan verdedigen en deze
erin blijft, als ware het zwaard van
Damocles, is het beter de druk te
verhogen 17.c3 Pe6 18.Tfe1 Tf8
19.Df1 Pg5 20.Le2

(6) M. Smits - W. Heemskerk
1.e4 e6 2.b3 d5 3.Lb2 dxe4 4.
Pc3 Pf6 5.g4 e3 [5...Dd4!? de zet
van Fritz 6.g5 Pd5] 6.fxe3 Pd5
7.Pf3 Lb4 8.De2 Pc6 [8...Pxc3]
9.Pe4 f5!? 10.gxf5 exf5 11.Pg3
De7 12.a3 Ld6 [12...Pxe3!?
verder in koffiehuisstijl] 13.Ph5
[13.Db5!?] 13...Pe5 14.c4 Pf6
15.Pxe5 Lxe5 16.d4 [16.Pxg7+!?
Kf8 17.d4 Ld6 18.c5÷] 16...Pxh5
17.dxe5 Dh4+ 18.Df2 Dxf2+
19.Kxf2 g6 20.c5?! dit levert veld
d5 uit aan zwart [20.Td1 Pg7
21.Lg2²] 20...Le6 21.Lg2 0–0–0
22.Ld4 The8 [22..Lxb3!? 23.
Lxb7+ Kxb7 24.Tab1 Kc6 25.Txb3
Pg7³] 23.c6 Ld5 24.cxb7+ Kxb7
25.Thc1 Pg7 26.Tc4 Lxg2
27.Kxg2 Te6 [27..Pe6] 28.Tac1
Td7 29.Tb4+ Ka8 30.Tc5 Tb6
31.Ta4 Txb3 32.Txa7+ Kxa7??
[32...Kb8=] 33.Txc7+ Kb8 34.
Txd7 Pe6 35.Txh7 [35.Te7] Txa3
36.Td7 Ta2+ 37.Kg3 Pg5

20...Pe4? Ai, overziet wat, het
was nu tijd de troef uit te spelen;
[20...e4 21.Pxg5 Dxg5 22.Lxg4
Txf2 23.Le6+ Kh7 24.Dxf2 Lxf2+
25.Kxf2 Dxd2+ 26.Te2 Df4+
27.Kg1 Dd6 28.Lf5+ g6 29.Lh3
Pe5–+] 21.Pxe4 dxe4 22.Lc4+
Kh8 23.Txe4 Lxf3 24.gxf3 Dxf3
25.Dg2 Dxg2+ 26.Kxg2 Txf2+
27.Kg3 Txb2 het lijkt nog te gaan,
maar de witte torens werden te
aktief en de loper op a7 werd opgehaald, dit alles in hoge tijdnood.
Aanvulling Bert: Voor de volledigheid nog de laatste gruwelijke

38.Tg7?? Mark verklaarde het
mat-idee helemaal niet te hebben
zien aankomen [38.h4±] 38...Pe4+
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pensatie voor de pion te bewijzen]
19...fxg3?! [19...Pe5 is solide]
20.Tg1
Pe5
21.Txg3
Dh6
22.Tbg1 Lf5 23.Dc1 Dxc1
24.Txc1 prettig voor wit dat de
dames eraf zijn, goede winstkansen maar nog niet eenvoudig
24...Ld3 [24...Tae8] 25.f4 [25.
Lxd3 de voorkeur van Fritz; hier
zijn rekenwerk; 25...Pxd3 26.Tc2
Tae8 27.Pe4 Pe1 28.Tc3 Pxf3
29.Pxd6 daar gaat een belangrijke
pion 29...Te1+ 30.Kg2 Te2+
31.Kf1 Pd4+ 32.Tcf3 Txf3+
33.Txf3 Txb2 34.Tf2±] 25...Lxe2
26.Pxe2 Pd7? [26...Pg6] 27.Tcc3
[27.Te3 nog direkter 27...Tae8
(27...Tfe8 28.Te6 Pf8 29.Txe8
Txe8 30.Pg3) 28.Txe8 Txe8
29.Pg3 de zwarte aktiviteit is
uitgedoofd, wit staat op winst]
27...Pf6 28.Tce3± b5! de enige
zet om nog kansen te scheppen
29.b3 bxc4 30.bxc4 Tab8 31.a3

zetten tegen LSG2: 28.Ld5 Tc2
[28...Pe7=] 29.Tc4 Pe7 30.Lxb7?
[30.Le4+-] 30... Pf5+ 31.Kh3
g6?? [31...Pd6 32.Tc7 Pxb7
33.Txb7 Txc3+ 34.Kg4 Ld4]
32.Le4 Td2 33.Lxf5 gxf5 34.Tc8+
Kg7 35.Tc7+ Kg6 36.Txa7 Td3+
37.Kg2 Txc3 38.Txa6+ (1–0)
(8) A. Rosmuller - A. Termeulen
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4
d6 5.Le2 0–0 6.Pf3 Pbd7 7.0–0
e5 8.Dc2 c6 9.Td1 De7 10.d5 c5
11.Tb1 Ph5 12.g3 f5 agressief,en
in feite een pionoffer [12...Pb6!?]
13.exf5 gxf5 14.Ph4! Pf4 15.Lxf4
exf4 16.Pxf5 Df6 17.Pxg7 [17.g4!
het lijkt erop dat dit hier sterk is;
wit kan de pion meer behouden,
wat varianten ter illustratie; 17...f3
18.Pe4 Dd8 (18...De5 19.Lxf3 Df4
20.Pxg7
Kxg7
21.h3!
Pf6
(21...Dxf3? 22.Pg5) 22.Dc3 Kg8
23.De3+-) 19.Lxf3 Pe5 20.Lg2
Lxf5 (20...Txf5 een kwaliteitsoffer
in stijl 21.gxf5 Lxf5 22.f4 Pg4
23.Db3 Ld4+ 24.Txd4 cxd4
25.Td1
Pe3
26.Txd4 Pxg2
27.Kxg2 De7 28.Pg3 en wit
consolideert met een pion meer)
21.gxf5 Kh8 22.h3 om f2-f4 te
laten volgen] 17...Dxg7 18.Kh1
[18.Pb5!?] 18...Kh8 wat timide
[18...f3!? voorkomt dat de g-lijn
opengaat, zwart heeft voldoende
compensatie voor de pion 19.Ld3
Pe5; 18...Pe5 19.gxf4 Txf4
20.Tg1] 19.f3 idem [19.Pb5!?
lekker aktief en onbevangen, bijv;
19...fxg3 20.fxg3 De7 21.Tf1
Txf1+ 22.Txf1 Pe5 23.Tf4 en het
is aan zwart om voldoende com-

nog steeds wel een gewonnen
stelling, maar in tijdnood ontaarde het volkomen. Ik heb het
vervolg
niet
goed
kunnen
reconstrueren, maar dit was de
slotstelling. Wit geeft op (0-1)
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stelling was; de e-lijn, de vrijpion
op f4, de zwakte van d6, het
sterke veld e6, de samen-werking
der stukken (het witte paard staat
wat ongelukkig, wat te doen met
de koning) en daarop het juiste
plan te ontwerpen kost tijd en die
had ik te weinig. 27 Te3 (DF) had
al mijn problemen opgelost. Nu
begon ik ook maar wat zetjes te
doen, een lichte ergernis beving
me, is dit nog schaken? Toen ik,
met nog steeds een pion meer,
me onzeker begon te voelen na
zwarts 28,… b5 en geen remise
mocht aanbieden van mijn
teamleider vanwege de stand,
bleken mijn twee zetten na de 40e
dodelijk te zijn (zie de slotstelling).
Walgelijk!
Nog mijn complimenten voor je
analyses, Dirk

Reactie op de analyse van Dirk
Floor
Anton Rosmuller
De zet 17 g4 (DF) moet je wel
eerst zien voor je ze kan
analyseren. Ik vond de zet 17 g4
pas de volgende dag en een dag
later na direct 15 Pxf5 ook,
waarna de volgende variant mij
voor ogen staat: 15 Pxf5 Pxe2
(,…Df6 dan direct g4) 16 Pxe2
Df6 17 g4 e4 (op ,…h5 h3) 18 Pg3
Pe5 19 Ph5 en wint. De zetten 15
Lxf4 en 17 Pxg7 raken blijkbaar
niet de kern van de analyse, en
mogen na analyse van mij best
een vraagteken krijgen, want zij
laten zwart een gevaarlijk initiatief
i.p.v. de hier ontijdige aanvalszet
f5 van zwart af te straffen door
bovenstaande variant. Nu moest
ik een half uur uittrekken voor een
verdedigingsplan, die mij niet
afdoende lijkt na 18,… f3 (DF). 18
Pb5 (DF) is actiever, maar ook
deze zet zag ik niet tijdens de
partij.
Verder wilde ik graag iets
zeggen over 26...Pd7 ? (DF).
Hoewel ik het wel eens ben met
het ?, blijkt dit in de partij wel de
zet te zijn, die de partij voor mij
gevoelsmatig deed kantelen. De
zet werd namelijk á tempo gespeeld, net nadat ik tien minuten
had uitgetrokken voor de moeilijke
beslis-sing 25 f4 i.p.v. Lxd3,
waardoor ik voor dit technisch
gewonnen (?) eindspel plotseling
nog maar 10 minuten over had.
Om te zien wat nu het
belangrijkste kenmerk van de

(9) I. Wantola - W. Fokkink
1.Pf3 d5 2.d4 Pf6 3.c4 c6 4.Pc3
dxc4 5.a4 Lf5 6.Ph4 Lc8 7.e3 e5
8.Lxc4 exd4 9.exd4 De7+!? Wan
was in zijn nopjes met deze zet,
die hij onlangs in een partij van
Smeets gespeeld zag 10.Le3 Pg4
11.De2 Pxe3 12.Dxe3 Dxe3+
13.fxe3 Le7= vanuit de opening
heeft zwart gelijk spel bereikt
14.Pf3 Pd7 15.0–0 0–0 [15...a5 dit
is sowieso een goede zet en
voorkomt tevens dat wit er een
pion neerzet] 16.e4 [16.a5!?²]
16...a5 17.Tad1 h6 [17...Pb6!?
18.Lb3 Le6 19.d5 (19.Lxe6 fxe6)
19...cxd5 20.exd5 Lc5+ 21.Kh1
Lg4=] 18.Kh1 Pb6 19.Lb3 Kh7
Wan wil wachten [19...Le6] 20.h3
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f6!? 21.d5 [21.Ph4 mijn voorstel
bij de Griek, maar 21...g6 is
afdoende] 21...Td8 22.Pd4 cxd5
[22...Ld7=] 23.exd5 Ld6 24.Pdb5
[24.Pe6 Lxe6 25.dxe6] 24...Le5
25.Td2 Ld7 26.Tfd1 Tac8 dat
heeft wit niet handig gespeeld,
zwart staat nu beter 27.Tf2 Pc4
28.Lc2+? [28.Lxc4 Txc4] 28...Kg8
[28...g6µ is beter en aktiever]
29.d6 Pxb2 30.Lb3+ Kf8 31.Txb2
Lxb5 32.Pxb5 Lxb2 33.Pc7 Txd6
34.Txd6 Txc7 35.Td1 Tc5 Wan
wil spelen op het doorzetten van
b7-b5 maar het lijkt me beter om
gewoon de stukken goed te zetten, waarna de mooie mogelijkheden zich vanzelf aandienen
[35...Le5 zwart staat gewonnen,
met torens op het bord loopt de
witte koning ook nog eens gevaar]
36.Tb1 Lc3 37.Tc1 b6 38.g4

(10) E. Oosterom - van der Pol
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5
a6 5.bxa6 Lxa6 6.Pc3 g6 7.d6!?
Lg7 [7...Pc6] 8.Pf3 [8.dxe7 Dxe7
9.Lf4 Pc6 10.Ld6 De6÷] 8...Pc6
9.g3 0–0 10.Lg2 Db6 11.0–0 Tfe8
12.Te1 exd6 13.Dxd6 Te6
14.Dd1 Tae8 15.Tb1 d5 16.Lg5
[16.Pxd5 Pxd5 17.Dxd5 Pb4]
16...d4 zwart is aktief genoeg.
17.Lxf6
Lxf6
18.Pd5
Dd8
19.Pxf6+?! [19.Pf4!? T6e7 20.
Da4] 19...Dxf6 20.Lf1 g5!?
21.Tc1 g4 22.Ph4 Pe5

23.Lg2?? mist een mooie kans;
[23.Txc5! Pd3 24.exd3 Txe1
25.Dxg4+ Kh8 26.Pf3 Ta1 27.Kg2
Lb7
28.Tf5
Dg7
29.Df4±]
23...Pd3–+
24.exd3
Txe1+
25.Dxe1 Txe1+ 26.Txe1 Lxd3
27.Lf1 Lc2 28.Pg2 d3 29.Pe3 d2
[29...Dxb2]
30.Pxc2
dxe1D
31.Pxe1 Dxb2 32.Pd3 Dd4 33.a4
c4 34.Pf4 Da1 35.Pd5 Kg7
36.Pe3 c3 37.Kg2 Dxa4 38.Ld3
Da8+ 39.Kg1 Df3 40.Lc2 h5
41.Ld3 Kf6 42.Lh7 De2 43.Le4
Ke5 44.Lc2 f6 45.Kg2 h4 0–1

38...Le5? een ongelukkige keuze
torens te laten ruilen 39.Txc5
bxc5 40.Kg2 g6 41.Lc2 Kf7
42.Ld3
h5
43.Kf3
h4?!
[43...hxg4+] 44.Ke4 Ke6 45.Lc4+
Kd6 46.Lf7 nu is er werkelijk geen
doorkomen meer aan ½–½
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VOERENDAAL - PK1 4-6
Dirk Floor
(1) X. Wemmers-GM G. Schebler
analyse Xander Wemmers
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 Lb4+
4.Pbd2 d5 Van dit systeem is mij
niet zo heel veel bekend. Dirk de
Beer kreeg het in dezelfde
wedstrijd ook tegen zich; zijn
tegenstander speelde hier 4...b6.
Al wat ik er van weet is dat je met
wit Pbd2 en a3 gaat doen. 5.a3
Lxd2+ 6.Lxd2 0-0 7.Lg5!? 7.e3 is
hier natuurlijk ook een zet. Het is
wat ambitieuzer om eerst de loper
op g5 te plaatsen, hoewel zwart
nu ook kansen op tegenspel krijgt.
Ook interessant: 7.Tc1 en dan
8.Lg5 en 9.e3. 7...h6 8.Lh4 dxc4
9.e4!? Natuurlijk kan hier ook 9.e3
b5 10.a4 c6 11.axb5 cxb5 12.b3
9...c5?! 9...g5! lijkt goed mogelijk
te zijn. 10.Pxg5 hxg5 11.Lxg5 is
heel goed voor wit, maar zwart
moet 10.Pxg5 Pxe4! 11.Pf3 Dd5
doen met gelijkspel. 10.dxc5?!
10.e5! zou de juiste aanpak van
de stelling zijn geweest. Zowel na
10...g5 11.Lg3 Pe4 12.Lxc4 (Da5+
13.Kf1!) als na 10...Da5+ 11.Dd2
Dxd2 12.Pxd2 staat wit beter. Ook
10.Lxc4 is interessant: 10...Da5+
11.b4! cxb4 12.Lxf6 met wat
betere kansen voor wit. In de partij
heb ik deze alternatieven ook
overwogen, maar in de variant die
ik koos miste ik zwarts elfde zet.
10...Da5+ 11.Dd2 c3

12.Dxc3 Dxc3+ 13.bxc3 Pxe4
14.Pd2 Pxc3 Zwart heeft een pion
gewonnen, maar wit heeft zeker
compensatie in het loperpaar en
zijn ruimtevoordeel. 15.Lc4 Pc6
16.Tc1 Pd5 17.0-0 Ld7 18.Lg3
Tad8 19.Tfd1 Lc8 20.La2?!
Onnauwkeurig, omdat het zwarts
volgende zet over het hoofd ziet.
Veld e2 wordt losgelaten voor een
dreigende vork. Beter was 20.Ld6
Tfe8 21.Pe4 met voldoende
compensatie. 20...Pd4 21.Kf1 Pf5
22.Pe4 Ld7 23.Le5 Lc6 Zwart
heeft zijn stukken wat losgewerkt
en heeft zijn loper mooi op c6
gekregen. De volgende zet is een
lokkertje. De partij ging niet my
way en er moest wel iets gebeuren. Iets als 24.Pd6 Pxd6 25.Lxd6
geeft me niet genoeg compensatie. Dan maar een ongelijke materiaalverhouding. 24.g4 Pde3+
25.fxe3 Txd1+ 26.Txd1 Pxe3+
27.Ke2 Pxd1 28.Pd6 Gemist door
zwart. Natuurlijk kan zwart dekken
met 28...La4, maar zowel het
paard als de loper blijven daarna
voorlopig compleet lam. Moeilijk te
beoordelen; dat had de stelling
nodig. 28...b6 29.Kxd1 Of eerst
ruilen op b6? Ik was bang dat dan
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er niet aan denken dat de koning
op d5 zou staan... 44...a6 45.Pe4
Ook interessant: 45.Le7+ Kxe7
46.Pf5+ Ke6 47.Pxg3 en hoe staat
dit? Ik vermoed dat zwart geen
gevaar loopt en zelfs wat
praktische kansen heeft. 45...Ta3
46.Pxc5 Met een remiseaanbod.
De wedstrijd gebood mijn tegenstander echter om door te spelen.
Echte kansen heeft hij niet en ik
had ook geen reden om nog op
winst te gaan spelen. 46...Txa5
47.Lxd4 Kg8 48.Kc3 Kh7 49.Kb4
Tb5+ 50.Ka4 Tb6 51.Ka5 Td6
52.Le3 Td5 53.Kxa6 Te5 54.Ld4
Txg5 55.Kb5 Kg6 56.Kc4 Tg3
57.Kd5 f5 58.Pe6 Kh5 59.Le5

de zwarte toren te actief zou laten
worden. 29...bxc5 30.Kd2 Ld5?
Dat lijkt me een nieuwe onnauwkeurigheid: de zwarte koningsvleugel wordt nu kaalgeslagen.
Maar misschien heeft wit al geen
probleem meer. De zwarte toren
is niet in staat om actief te
worden. 31.Lxd5 exd5 32.Pf5
Te8 Wat moet zwart doen? Eerst
leek 32...g6 33.Pxh6+ Kh7 34.g5
me goed voor wit, totdat ik 34...f5!
zag. Gelukkig zag ik toen ook dat
34.Ld6! Td8 35.Pxf7 Td7 36.Pg5+
Kh6 37.Lf4 goed afloopt. 32...f6
33.Ld6 gaat ook goed voor wit
omdat zwart 33...Tc8 niet mag
doen. Hij besluit zijn toren te
activeren. 33.Lxg7 Te4 34.h3 h5
35.Lf6 Houdt een pionnetje over
op rechts. De centrumpionnen
kunnen niet makkelijk naar voren
komen en kunnen zelfs vastgelegd worden. Tevens komt de
zwarte koning niet los. Al met al
prima remisekansen voor wit en
ook zwart moet voorzichtig blijven.
Degenen die mijn stelling eerder
al hadden opgegeven konden
weer opgelucht ademhalen. 35...
hxg4 36.hxg4 Kh7 37.g5 Tf4
38.Pe3 d4 39.Pc4 Kg8 40.Pe5
Te4
41.Pc4
Tg4
42.a4
Oorspronkelijk was ik 42.Le7 Tg3
43.Lxc5 Tc3 44.Lxd4 Txc4
45.Lxa7 van plan met makkelijke
remise: beide pionnen van wit
blijven op het bord. Helaas werkt
dit niet vanwege 42...Tg2+!
43.Kd3 Tg3+ 44.Ke4 Tc3 45.Kd5
d3! -+ 42...Tg3 43.a5 Kf8 44.Pd6
Houdt de koning passief. Je moet

Een ideale opstelling is nu bereikt:
zodra f4 overschreden wordt slaat
wit alles er af. Er resteert dus
niets anders meer dan de loper op
de lange diagonaal te houden of
met het paard te springen tussen
f4 en zijn aangrenzende velden.
59...Td3+ 60.Kc4 Td1 61.Lb8
Kg4 62.Kc5 Kf3 63.Kc6 Ke4
64.Lh2? Theoretisch gezien is het
niet mogelijk om dit een fout te
noemen, omdat het remise is en
blijft. Het is natuurlijk wel onhandig. De loper kan het beste
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(?!, beter gewoon door ontwikkelen met 7...g6) 8.Pxc4 Pxc4
9.Dxc4 Le6 (de reden dat ik
7…Pb6 speelde was om hier
9…Dd5 te kunnen doen. Ik schrok
echter terug van 10.Db4!, waarna
lange rokade zo’n beetje de enige
is voor zwart. Dat vertrouwde ik
niet.) 10.Dc2 (10.Db4!?) 10…h6
(helaas bittere noodzaak en een
teken dat er iets niet klopt bij
zwart. Op het natuurlijke 10…g6
komt nl. 11.Pg5!)11.b3 g6 12.Lb2
Lg7 13.e4 O-O 14.d4 Dc8
15.Tfe1 Lh3 16.La3 (16.Lh1 lijkt
me beter) 16…Lxg2 17.Kxg2 Te8
18.Tad1 (Slap, 18.e5 lijkt me
aangewezen. Na 18…Pd5 volgt
19.e6, f5. De e-pion zet in zijn
eentje 14 euwe-punten van zwart
op stal en wit gaat een
moordende
aanval
opzetten
middels Ph4 + g4) 18…Pd7 (nu
staat zwart prima, denk ik) 19.e5
(te laat?) 19…Pf8 20.De4 De6
21.d5 (Dit leidt tot niks voor wit,
maar
is
tegelijkertijd
wel
noodzakelijk. Als zwart Dd5 mag
spelen heeft ie een ideale
blokkadestelling) cxd5 22.Txd5
Da6 23.Lb4 (?!, 23.Db4 is beter,
zwart kan gewoon op a2 pakken
nl.) 23…Dxa2 24.Pd4 Da6 25.Ta5
Db6 26.Tb5 Da6 27.Txb7 Lxe5 (!,
leidt tot een volledige gelijke
stelling)

pendelen tussen b8, c7 en d6.
64...f4 Een laatste poging: er
ontstaat nu een eindspel van
toren tegen licht stuk. Welk stuk
zou je kiezen? Ik koos de loper,
omdat ik dan weet wat ik moet
doen. Het kan zijn dat het paard
handiger is. 65.Pxf4 Th1 66.Lg3
Kf3 67.Pe2 Kxe2 68.Kd5 Kd3
69.Lf4 Th5+ 70.Kc6 Kd4 71.Lg3
Td5 72.Lf2+ Kc4 73.Lg3 Tg5
74.Lf4 Tg6+ 75.Kb7 Kd5 76.Lh2
Kc5 77.Le5 Tc6 78.Lf4 Kb5
79.Lg3 Tg6 80.Le5 Te6 81.Lg3
Te7+ 82.Ka8 De koning moet in
de hoek waar je pat gezet kunt
worden: Ka8, Lb8 en Ka6 Tf8
bijvoorbeeld. In de andere hoek
kun je dan je toren op de achtste
rij houden met winst. 82...Kc6
83.Lf4 Kb6 84.Lg3 Ta7+ 85.Kb8
Tg7 86.Lf2+ Dit schaak voorkomt
altijd de grootste ellende. Ik zou
niet eens weten of er nog een
truuk is die wit echt moet
vermijden. Ik vermoed van niet.
86...Kc6 87.Le3 Tg4 88.Lf2 Tg8+
89.Ka7 Kc7 90.Lb6+ De koning
op een zwart veld moet altijd even
weggedreven worden. 90...Kc6
91.Le3 Tf8 92.Lg1 Tf3 93.Ka8
Td3 94.Lh2 Th3 95.Le5 Th4
96.Lg3 Tg4 97.Lh2 Kb6 98.Le5
Ta4+ 99.Kb8 Te4 100.Lc7+
Precies op zet 100 houdt hij het
voor gezien. (½-½)
(2) IM D. Hausrath - F. Konings
(analyse Frans Konings)
1.Pf3 d5 2.g3 c6 3.Lg2 Lg4 4.c4
dxc4 5.O-O Pf6 6.Dc2 Pbd7
7.Pa3 (7.Dxc4?!, Lxf3!) 7…Pb6
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stelling. De moordende aanval na
18 e5 (?! Mijns inziens) zie ik niet,
bijv: 18..Pd5 19 e6 f5 20 Ph4 Kh7
21 g4? Lf6
* 27 Txb7 verdient ?!: 27 Dxb7
Dxb7+ 28 Txb7 en wit staat met
een gezonde pion meer op winst.
* Ook 28 Txe7 is niet optimaal: 28
Dc6 Dxc6 29 Pxc6 Ld6 30 Lxd6
exd6 31 Txe8 Txe8 32 Txa7, dit
lijkt me gewonnen voor wit.

28.Txe7 Txe7 (??, maar niet zo!
Na 28…Lxd4!, moet wit meteen
op d4 terugpakken. Indien wit nl.
gretig de toren op e8 pakt blijft er
wat aan de strijkstok hangen
middels Db7+ en Dxb4. Wit staat
dan verloren. Na 29.Dxd4 onstaat
er een gelijke stelling, misschien
staat zwart zelfs eerder beter)
29.Lxe7 Lxd4 (te laat!) 30.Dxa8
1-0
Conclusie:
Matig
zwart
openingsspel wordt door wits
slappe spel niet afgestraft. Eén
kolossale bok in een betrekkelijk
eenvoudige variant kost me de
kop. Was ik wel wakker?

(3) D. Floor - R. Caessens
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6
4.La4 Pf6 5.0–0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Pd7 een
idee van Smyslov 10.d4 Lf6 11.d5
Met deze zet claimt wit enig
voordeel. Zwart zal eens c7-c6
moeten spelen, waarna de ruil
d5xc6 wit een sterk veld op d5
verschaft. 11...Pe7 [11...Pa5 is
belangrijk alternatief, bijv: 12.Lc2
Pb6 13.Pbd2 c6 14.dxc6 Dc7
15.Pf1 Pxc6 16.Pe3 +=] 12.a4 het
juiste moment 12...bxa4 lichtelijk
dubieus, zwart blijft nu met een
lelijke zwakte op a6 zitten, 12..Lb7
is aangewezen: [12...Lb7 13.axb5
axb5 14.Txa8 Dxa8 15.Pa3 La6
16.Le3 += (16.Pc2; 16.Ph2)] 13.
Lxa4 Pg6 14.Pbd2 Lg5? zwart
had alsnog op c7-c6 moeten
aansturen om de damevleugel
gezond te maken: [14...Pb6
15.Lc6 Tb8 16.b4 Pe7 17.La4
Pxa4 18.Dxa4 c6 19.dxc6 Dc7
20.Pc4 Pxc6 21.Pe3 +=] 15.Pxg5
Dxg5 16.Pf3 De7 17.b4 Lb7
18.c4 Pf6 [18...Tfc8 om alsnog
c7-c6 te spelen is nu te laat:
19.c5!±] 19.c5 h6 20.Lc2 zwart

DF: Een aantal opmerkingen
mijnerzijds.
* 7..Pb6 lijkt me goed speelbaar
en 9..Dd5 ook: bijv 10 Db4 Tb8 11
d3 e5 12 Dc3 Ld6 13 Le3 a6 en
zwart staat gezond. Wit heeft
geen nare aanval op de dame op
d5 door het paard van f3 weg te
spelen.
* 10 h6 is inderdaad nodig maar
er is toch niets mis mee?
* Na 18 Tad1 staat wit wat beter,
hij heeft iets gemakkelijker spel
maar er is niets mis met de zwarte
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zwarte plan op de damevleugel is
veel te traag, wit komt eerder in
het centrum; beter is daarom
14...Pe5 met gelijk spel] 15.Lf1
Ld7 16.f4 Ph7 17.Pf3 Pc8 [dat
zwart het verkeerde plan heeft
gevolgd laat ook Fritz zien, die
hier doodleuk Lc8 en Pbd7 doet]
18.e5 b5 19.axb5 Lxb5 [beter
axb5] 20.Pxb5 axb5 21.b3 Dc7
[zwart staat slecht maar loert op
een
bevrijdende
schwindel]
22.Dd3 Pf8 23.Ta6 Td8 24.Tc6
Da7 25.Le3 Pe7 26.cxd6 [ook
heel sterk is 26.Txd6 Txd6
27.cxd6 Pf5 28.b4!] Pxc6 27.dxc6
Tbc8

staat moeilijk, vermoedelijk reeds
verloren 20...Pf4? nu wint wit
geforceerd [20...Tfb8 21.Ta5!
dxc5 22.bxc5 c6 23.d6±] 21.Lxf4
exf4 22.c6 Lc8 23.b5 g5
wanhoop 24.e5 dxe5 25.b6!

de zwarte stelling wordt uit zijn
voegen gelicht 25...cxb6 26.d6 de
rest is afmaken 26...Dd8 27.c7
De8 28.Txe5 Dc6 29.Tc1 Dd7
30.Pxg5 Te8 31.Dd4 Txe5
32.Dxe5 Kg7 33.Dxf4 hier zijn
natuurlijk vele wegen naar winst,
een andere: [33.Pe4 De6 34.
Dxf6+ Dxf6 35.Pxf6 Kxf6 36.Le4
Ta7 37.Lc6+-] 33...Lb7 34.Lf5
Db5 35.Pe4 Pxe4 36.Lxe4 Lxe4
1–0

28.Dxb5?! [in hoge tijdnood, 1
minuut voor 13 zetten, mist wit het
winnende 28.c7 Td7 29.Pe5; de
tekstzet oogt ook ijzersterk, maar
zwart gooit de trucendoos open]
28...Pe6! 29.Td1 [d7! Tb8 Dc4]
Pd4! 30.Lxd4 Lxd4+ 31.Pxd4?
[Txd4! cxd4 d7] Txd6 32.Db7
[Da6] Dxb7 33.cxb7 Tb8 34.Pc6!
Txc6 35.Lc4 Txb7 [Tc7 La6 Kf8]
36.Td8+
Kg7
37.Ld5
Tb6
38.Lxb7 Txb7 39.Td5= ½ – ½

(4) P. Driessens- W. vd Fliert
(analyse Wim vd Fliert)
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 c5 4.d5 d6
5.Pc3 exd5 6.cxd5 a6 7.a4 g6
8.Pd2 [op 8.e4 komt Lg4, wat een
pionoffer inhoudt, 9.Db3 Lxf3
10.Dxb7 Pbd7 met compensatie,
van Wely - Topalov 1997] 8...Lg7
9.e4 0-0 10.Le2 Te8 11.0-0 h5
[gebruikelijker is Pbd7, vaak
gevolgd door Pe5 en g5 met een
plusje voor wit] 12.h3 Pbd7
13.Ta3 Tb8 14.Te1 Pb6 [het

DF:
* 31 Txd4 cxd4 32 d7 inderdaad,
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maar deze variant gaat nog wat
verder: 32..d3+ 33 Kh2 Txc6 ! (de
variant in de trein terug ging
verder met 33..Tc7 ? 34 Lxd3 met
winst) 34 Dxc6 Dxd7 35 Dxd7
Txd7 36 Pd2 Tc7! 37 Pe4 f5 38
Pf2 d2 39 Le2 Tc1 40 Kg3 Tc3+
41 Kh4 Te3 42 Ld1 Kf7 43 b4 en
laat ik hier volstaan met een
vraag, kan wit dit winnen?
* Zoals Wim aangeeft was 35..Tc7
beter, een serieuze winstpoging:
na 36 La6 Kf8 kan zwart zijn
stelling langzaam verbeteren en
de winst gaan binnenhalen, bijv:
37 Kf2 Ke7 38 g4 hxg4 39 hxg4
Td7 40 Ta1 Kd6 41 g5 Kc6 42 Kf3
Td4. Zwart kan echter beter
spelen: 36 Td6! Tbxb7 37 Txg6
Kh7 38 Tg5 en dit lijkt me wel
remise te houden.

dit is de resulterende stelling die
duidelijk beter is voor wit,
belangrijk is dat zwart niet tot
koningsaanval kan komen en wit
op de damevleugel een 3 tegen 1
meerderheid heeft. De ongelijke
lopers tezamen met de zware
stukken geven de stelling een
scherp karakter. 20.b3 Lh6
21.Lc4 Lf4 22.Td7 Dc6 [22...Tad8
23.Lxf7+ hier verdwijnt belangrijke
bescherming voor de koning van
het bord 23...Kg7 24.Le6+ Txd7
25.Lxd7 De7 26.Td1 problematisch voor zwart] 23.Tfd1 Df6
24.Df1 Df5 25.Tb7 [25.T1d6!?
Dxc2 26.Txb6] 25...Tad8 [25...
Tab8] 26.Txd8 [26.Lxf7+ Kh8
27.Ld5] 26...Txd8 27.Txf7 zoals
reeds opgemerkt een kardinale
pion, de witte stukken krijgen nu
zijdelings toegang tot de zwarte
koningsstelling. Zwart staat nu
zeer moeilijk, mist tegenspel.
27...Dg5+ 28.Kh1 Kh8 29.Ld3
Td6 30.Dg2 Dd8 31.Dg4 Kg8
32.Ta7 Kh8 33.b4 h5 verdere
verzwakking 34.Dg1 Db8 35.Tf7
Dg8 36.Tc7 Dd8 37.Tc4 Dd7
38.Kg2 Dxa4 39.De1 Tf6 40.De4
Dd7 41.Da8+ Kh7 42.Tc8 Dg7
43.Le4+- Fritz, die bij gebrek aan

(5) W. Bor - H. Temmink
1.e4 Vorig jaar zaten beiden ook
al tegenover elkaar. 1...d6 2.d4
g6 3.Le3 Lg7 4.Pc3 Toen ging
het verder met 4 Dd2 Pd7 5 Pc3
a6 6 a4 b6 7 Lc4 e6, het werd een
snelle remise. 4...a6 5.a4 b6 6.Pf3
Lb7 7.h3 Pd7 8.Ld3 Pgf6 9.0–0
0–0 10.Dd2 e5 11.d5 c6 12.dxc6
Lxc6 13.Tad1 Dc7 14.De2 Tot
zover solide gespeeld van Willem,
wit heeft licht voordeel. 14...d5!
Hoe deze zet te waarderen,
oppervlakkig gezien bevrijdt zwart
zich
maar..
15.exd5
Pxd5
16.Pxd5 Lxd5 17.Lxa6 Lxf3
18.gxf3 Pc5 19.Lxc5 Dxc5
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stellingsbegrip wit steeds niet
meer dan += heeft gegeven "ziet"
het nu ook:+- 43...Lg5 44.Db8
Te6 45.Ld5 Te7 46.Dxb6 [46.Tg8
Df6 47.Le4 met snelle winst]
46...Td7 47.c4 De7 48.Le4 Lf6
49.Ta8 Td6 50.Da7 Td7 51.Dc5
hoe deze zet te waarderen? Was
Willem tevreden met een remise,
gezien de situatie in de match?
51...De6
een
winstpoging??
[51...Dxc5 52.bxc5 Tc7 53.c6 Kg7
54.Tb8 g5 55.Tb7 Ld8 56.Kg3 Kf7
57.Ld5+ Kg6 58.Tb8 Lf6 59.Le4+
Kf7 en zo dit nog te winnen is is
het toch zeker problematisch]
52.Ta7 Lg7 53.Txd7 Dxd7
54.Dc6 Dxc6 55.Lxc6 Lf8 56.c5
g5 57.Kf1 Kg6 58.Ke2 Kf5
59.Kd3 Kf4 60.Kc4 e4 61.fxe4 g4
62.hxg4 (1–0)

15.Pdxe4; de tekstzet is duidelijk
beter. 15.Txe3! Wit kan ook 15
fxe3 exf4 16.Pde4 proberen, maar
de tekstzet lijkt me sterker.
15...exf4 16.Td3 Wit moet een
kwaliteit
teruggeven.
16...Lf5
17.Pf3 Lxd3 18.Dxd3 Dd7 19.Ld2
Dg4+ 20.Kh1 Pf5 21.Le2 Dh3
22.Tg1 g5 23.Lf1? Wit heeft tot
nu toe goed gereageerd op de
zwarte aanpak, maar met deze en
de volgende zet gaat hij passief
staan. Met het voor de hand
liggende en sterke 23 Pe1 Dxd3 ... Dh4 24 Lg4 - 24 Pxd3 bereikt
wit een prettig eindspel. 23...Dh5
24.h3 Tae8 25.Pb5?! een beetje
een shot in the dark. Beter lijkt me
25 Pe4. Na het vervolg ...Pe3
(analoog aan de partij) 26 fxe3
fxe3 27 Ph2 exd2 28 Pxd2
ontstaat dan een stelling die m.i.
onduidelijk is. Na het gespeelde
Pb5 is de paarduitval naar e3
sterker. 25...Pe3!

(6) A. Henzen- M. Smits
(analyse Mark Smits)
1.c4 Pf6 2.Pc3 g6 3.e4 d6 4.d4
Lg7 5.Pf3 0-0 6.Le2 e5 7.0-0 Pc6
8.d5 Pe7 9.b4 Ph5 10.Te1 h6
11.Pd2 Pf4 12.Lf1 f5 13.g3
fxe4?!
Een
stukoffer
dat
waarschijnlijk toch een tikje
dubieus is. 14.gxf4 e3!

Deze zet doet de zwarte aanval
ontplooien. De witte stelling lijkt
me nu erg moeilijk te verdedigen.
26.fxe3 Mijn tegenstander speelde dit vrij snel, de zet ...Pe3 was
niet als een verrassing gekomen.
Ook mogelijk was meteen 26 Ph2

Tegen Erwin l'Ami pakte ik ooit
een kansloze nul na ...exf4
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(zonder het invoegen van de ruil
op e3), al is dan na ...Pxf1 27
Dxf1 de dameuitval naar e2 lastig
voor wit, terwijl de variant 27 Pxf1
f3 28 Kh2 Le5+ 29 Pg3 g4 er ook
niet erg aantrekkelijk uitziet voor
wit. Na het andere alternatief 26
Pbd4, om het paard op b5 in het
spel te betrekken, is de grappige
zet ...Pd1! moeilijk te pareren voor
wit. Zowel 27 Kg2 als 27 Tg2
kunnen met ...g4 beantwoord
worden. Voelt ook niet erg goed
voor wit. 26...fxe3 27.Ph2 Wit
mag
...Txf3
niet
toelaten.
27...exd2 28.Dxd2 Le5 29.Pxc7
Lxh2 30.Kxh2 Ook na 30 Dxh2
Te3 is de zwarte aanval sterk,
bijvoorbeeld 31 Lg2 Tf2 met de
dreiging ...Txg2 en 32 Tf1 faalt op
Txf1 33 Lxf1 Df7 met een dubbele
aanval door de ongelukkige
positie van het paard, of 31 Dd2
Tff3. 30...Te4 Met een dreiging die
door de witspeler niet werd
opgemerkt.
Overigens
was
meteen ...Txf1 niet goed wegens
31 Pxe8 31.Pe6?? Blunder
natuurlijk, maar de witte stelling
was al moeilijk te hanteren. De
zwarte torens zijn erg sterk, terwijl
de witte stukken niet erg
coördineren. Nu was het makkelijk
het punt binnen te halen: 31...Txf1
32.Txf1 Te2+ 33.Tf2 Txd2 34.Td2
Df3 35.c5 De3 36.Td4 Kf7 37.h4?
gxh4 38.cxd6? Dg3+ 39.Kh1 h3
40.Td2 De1+ (0-1)

Le2 Txd3 32 Lxh5 Txh5 met
onduidelijkheid.
* I.p.v. 31 Pe6?? Kan wit met 31
Dd3 zijn voordeel consolideren,
bijv: ..Te1 32 Lg2 Te2 33 Kh1 txa2
34 Pe6 Tff2 35 c5, de loper op g2
blijkt een goede verdediger.

DF:( met hulp van Fritz) nog dit:
* I.p.v. 28..Le5 is 28..Te4 beter,
bijv: 29 Dd3 te1 30 Pxc7 Td1 31

een lekkere kraakzet, ook 25 Df4
is zeer sterk 25...fxe6 26.Txc5
dxc5 27.Df4+ Tf6 28.Pxe6+ Ke7
29.Pxd8 Txf4 30.Pxb7 1–0

(7) D. de Beer - T. Draeger
1.d4 e6 2.Pf3 Pf6 3.c4 Lb4+
4.Pbd2 Pc3 lijkt afgedaan te
hebben 4...b6 5.a3 Lxd2+ 6.Lxd2
Lb7 7.Lg5 h6 8.Lh4 g5 [8...d6 is
een solidere zet] 9.Lg3 d6 10.e3
Pe4
11.Ld3
h5!?
12.d5!?
verdienste van deze zet is vooral
dat veld d4 wordt vrijgemaakt voor
de witte stukken 12...Pc5 13.h4
Pxd3+ [13...g4 14.Pd4 exd5
15.cxd5 Lxd5 16.Lb5+ Pcd7
17.0-0 Lb7 18.Pf5 en wit staat
fraai] 14.Dxd3 g4 15.Pg5 exd5?
[15...Df6 16.0–0 Pd7 17.b4]
16.cxd5 nu beschikt wit ook nog
eens over de c-lijn
16...La6
17.Dd4+- Th6 18.Tc1 Pd7 19.Tc3
Tc8 20.Da4 Lb7 21.e4 a6 22.0–0
b5 23.Dd4 Pc5 24.e5 Kf8 25.e6
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schoof het verder netjes uit 1–0

BB: toevallig kwam ik een in
Informator een partij KarpovAdams uit 1995 tegen. Karpov
analyseert 11. Ld3!? h5 12.h4 en
komt op oneindig uit. Daarna is
Ld3
echt
gespeeld
met
wisselende resultaten. 12.d5 is
nog niet gedaan in chessbase
online en lijkt een sterke
verbetering. Op 13..g4 overigens
niet het onduidelijke 14.Pd4, maar
Pg5. Op 14.exd exd 15.Lxd volgt
Lb5+ 16.Lxc6 Pxc6 17.Dd5 met
groot wit voordeel.

(9) B. Both - T. Merx
(analyse Bert Both)
1.d4 f5 2.g3 Pf6 3.Lg2 g6 4.Pf3
d6 5.0–0 Lg7 6.b4 Pe4 (N) Mijn
sympathieke tegenstander was
hard Hollands aan het studeren.
Na b4 tastte hij het geleerde af en
meende ten onrechte dat dit de
aanbevolen zet was. Het ziet er
prematuur
uit,
maar
blijkt
vooralsnog goed speelbaar. Een
N daarom en zeker geen ?. 7.Lb2
c5 8.bxc5 dxc5 9.Pbd2 Ik was
hier een paar zetten later niet
tevreden over. Het alternatief is
om e3 te spelen en op d4 een
pion te houden zodat zwart niet tot
e5 komt. 9.e3 0–0 10.Dc1! (Dirk
Floor) 10...Pc6 11.Td1 Db6
12.Pc3 met een klein voordeel
9...Pxd2 10.Dxd2 cxd4 11.e3 e5
12.exd4 e4

(8) T. Bus - A. Rosmuller
1.c4 Pf6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7
4.Pc3 0–0 5.d3 c6 6.e4 d6
7.Pge2 Pbd7 8.0–0 Tb8 9.h3 b5?

10.Pd4 Deze ongewone zet had
Anton overzien. 10...Lb7 11.cxb5
cxb5 12.Pdxb5 a6 13.Pa3 wit
heeft een pion meer 13...a5
14.Le3 La6 15.b3 Pe5 16.Pc4
Pfd7 17.Tc1 Pc6 18.Dd2 Pd4
19.Lxd4 Lxd4 20.Pe2 Lb6 21.d4
e5 22.Tfd1 Lxc4 23.Txc4 Df6
24.f4 Tfe8 25.Kh2 Pf8 26.Tc6
De7 27.fxe5 dxe5 28.d5 Pd7
29.d6± helaas kan ik het verder
niet goed lezen, de witspeler

13.Pg5 Xander stelde hier La3!
voor. Ik had er wel even naar
gekeken maar verworpen wegens
onduidelijkheid. (Ik wilde niet te
veel tijd verbruiken.) In de Stichtse
hield het staande. Fritz vindt het
ook geil na enig nadenken, echter
niet wegens Te1+, maar omwille
42

überdecken dreigt La3 met
kwalwinst. 16...Td8 17.c4 f4?
Zwart kon geen plan vinden, maar
dit is echt slecht. De ontwikkeling
van de witveldige loper is geen
pion waard. 18.c5 Dc7 19.Dxf4
Dxf4 20.gxf4 Lf5 21.Tbd1 Pd7
22.Pe5 Tab8 23.Ld5+ Kf8 24.La3
Lxe5 25.fxe5 Kg7 26.Lc1? Tf2
dreigt Tb2 is het beste. Het blijft
natuurlijk
zwaar
gewonnen.
26...Pb6 27.Lb3 Pd5 28.Lg5 Td7
29.h4 Tc8 30.Tc1 Kg8? 31.Le7
Een aantal keren kon Txf5 gxf5 en
e6. Nu was het wel direct winnend
geweest, zoals Frans et alii
aangaven. Het idee de loper op
d6 te krijgen vond ik nochtans wel
zo leuk. 31...Le6 32.Ld6 Kg7
33.Tb1 Tcd8 34.La4 En de
zwarten gingen door de vlag (1–0)

van De3+. Te1 was overigens niet
Xanders idee. Ik overschatte de
stelling die ik nu bereikte, anders
had ik wel verder gekeken naar
andere zetten, maar of ik het
vervolg De3 gevonden had is een
retorische vraag. 13.La3 exf3
14.De3+ (14.Tfe1+ Kf7 15.Lf1
Lf6!) 14...Kf7 (of 14...Kd7 15.Dxf3
Pc6 16.Tfe1 Df6 17.Tad1 Td8
18.De3 dreigt Lxc6 en De7+)
15.Db3+ Kf6 16.Lxf3 Te8 17.Tae1
Pc6 18.Lb2 Txe1 19.Txe1 Pa5
20.Db5 +- Zwart heeft zijn stukken
niet kunnen coördineren en gaat
aan
alle
kanten
materiaal
verliezen. 13...0–0 14.f3 14.c4
Pc6 15.Tad1 Te8 Zwart heeft op
lange termijn de superieure
stelling. Daarom met f3 de zaak
opengegooid en hopen dat de
ontwikkelingsvoorsprong
iets
oplevert. 14...Db6 Hij gaat astray.
Beter ware een gelijk slaan op f3.
Voor de 3 manieren van
terugslaan is nu alle iets te
zeggen. 14...exf3
A. 15.Pxf3 Le6 16.Tfe1 Ld5 en
zwart staat OK
B. 15.Lxf3 Pc6 16.Tad1 Lf6
17.Ph3 Le6 18.a3 Onduidelijk, de
zwarte lopers zijn sterk.;
C. 15.Txf3 Lf6 16.Ph3 Pc6 De
toren staat raar op f3.
Ook na exf3 is het zo dat zwart op
de lange termijn de betere
vooruitzichten heeft. De witte cen d-pion gaan slechts moeizaam
naar veuren. De penning van
loper b2 blijkt een hinderlijke.
15.Tab1 exf3 16.Pxf3 Nu is de
keus duidelijk. Door d4 te

DF: 11 Lxd4 komt ook in aanmerking, bijv: 11..Lxd4 12 Dxd4
Dxd4 13 Pxd4 Pd7 14 Pb5 Kf7 15
Tfd1, dit is een onaangenaam
eindspel voor zwart
(BB: 13..Kf7 is beter om op een
Pb5 met Pc6 te antwoorden.
14.Td1 Td8 met een klein wit
voordeel.)
(10) R. Vercoulen - W. Fokkink
1.c4 c6 2.Pf3 d5 3.b3 Pf6 4.g3
Lf5 5.Lg2 e6 6.Lb2 Pbd7 7.0–0
Le7 8.d3 0–0 9.Pbd2 [9.Ph4]
9...a5 10.a3 c5? Zwart doorkruist
zijn eigen strategie, c7-c6 is
gespeeld om de loper op g2 in te
dammen. Nu ook mist zwart veld
c5 om een stuk heen te kunnen
spelen. [10...h6 11.Dc2 Lh7
12.Lc3 Db8!? is nu mijn suggestie
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13.Db2 Ld6 14.b4 e5=] 11.Te1?!
[11.Ph4! Lg4 12.h3 Lh5 13.g4 Pe8
(13...Lg6 14.g5 en pion d5 gaat
vallen, deze variant illustreert wel
dat de pion op c6 hoort te staan)
14.cxd5 Lxh4 15.dxe6 fxe6
16.gxh5±] 11...d4 12.Ph4 Dc7
[12...Lg4 13.h3 Lh5 14.Lxb7 Tb8
15.Lg2 a4 16.g4 Pe8 17.gxh5
Lxh4 18.b4±] 13.Pxf5 exf5 14.e3
dxe3 15.fxe3 Tfe8?! [15...Pe5
16.Pf3 Ld6] 16.Df3±

23.Tad1 [23.g5 hxg5 24.Dxg5 Tb6
25.Lh3] 23...Tbd8 24.g5 Pxe4
25.Dxe4+- Tde8 26.Df5 Pb6
27.gxh6 g6 28.Dg4 Dc8 29.Txf7
Dxg4 30.Tg7+ Kh8 31.Txe7+
Dd4 32.Txd4 cxd4 33.Lxd4+ Kg8
34.h7# elegant om het mat toe te
laten (1–0)

(zie diagram)
wit heeft nu een machtig loperpaar 16...a4 17.Dxf5 axb3 18.Tf1
[18.Pxb3] 18...Tab8 19.Pe4 b5
20.g4 h6 21.h4 bxc4 22.dxc4 Tf8

plaats op het ereschavot.
Allereerst maar eens een blik op
het
team.
Kopman
Anton
Rosmüller zijn we kwijt; die deed
het daar dermate goed dat hij
naar PK1 is overgeheveld. Daardoor zijn we een puntenmachine
(6½/9) kwijt, maar ook een
aanvoerder die altijd voorop ging
in de strijd. Ook kwijt zijn we Evert
van Heel, die (schrik niet) nu in
het derde zit. Hij had vorig seizoen even een dip, maar kenners
twijfelen niet dat hij spoedig weer
terug zal zijn. Gelukkig hebben we
ook iets teruggekregen uit PK3:
Paul v/d Kooij en Simon Kronemeijer, oud-PK2'ers die het goed
deden aan de topborden van het
derde. Aangevuld met blijvertjes
Erik Oosterom, Maartje de Jonge,
Jan-Bart Abcouwer, Hein-Piet v/d

PK2: 1980
Jan Jaap Janse
Een rare titel voor een schaakstukje. Is dit iemands rating? Een
geboortejaar? Een postcode? Het
saldo aan openstaande contributies? Een boodschap vanuit een
andere dimensie, versleuteld in
een code die alleen een club met
een tiental gepromoveerden kan
ontcijferen?
Nee. 1980 was het jaar dat Joop
Zoetemelk ein-de-lijk de Tour de
France won. Nu begint u
misschien iets te dagen: dit stukje
zal wel over Paul Keres II gaan.
En ja, u heeft gelijk. Na de zoveelste 2e plaats is PK2 vastbesloten
iets anders te doen: eerste, derde,
degraderen wellicht; alles beter
dan die afschuwelijke net-niet
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mate aparte openingen aanzetten
dat de opponenten geen enkele
moeite hadden om ze geheel in
de knoop te leggen. Kees en Paul
waren aan onduidelijke gevechten
bezig die uiteindelijk 2 halfjes opleverden, maar aan de topborden
werd het in tijdnood spannend:

Spek, Kees Vreeken en ondergetekende wordt weer een nieuwe
gooi naar eeuwige roem gedaan.
Ik gok overigens dat we het meest
ervaren team van SV Paul Keres
zijn; zelfs zonder Evert.
Goed, genoeg gekletst. De
eerste wedstrijd was tegen ZSC
Saende uit Zaanstad, op papier
de ratingfavoriet, maar ook het
team dat vorig jaar klop kreeg van
PK3. We hadden nogal wat personele problemen: Jan-Bart zat op
Aruba, terwijl PK1 een beroep
deed op Erik Oosterom (en die
ook kreeg, we hebben iets geleerd
van vorig jaar). Gelukkig kregen
we vanuit PK3 Evert losgepeuterd, terwijl Eric Jacobs bereid
was van de reservebank af te
komen.
Een week of wat voor de
wedstrijd kwam de eerste tegenslag: de Hommel was niet
beschikbaar, en het tafeltenniscentrum schijnt geen tafels en
stoelen meer te hebben (?!). Enig
rondbellen leverde een speelzaal
op: Sporthal Zuilen, thuishonk van
SV Oud Zuylen. Gezellig, maar
ver weg en we moesten al om
12:00 beginnen. Eenmaal aangekomen bleek een tweede probleem: het materiaal was al
grotendeels vergeven aan een
verzamelbeurs, en het nodige
gesoebat was nodig om toch aan
tafels en stoelen te komen. Enfin,
om 12:00 zaten 6 teams klaar
voor de strijd.
PK2 leek echter nog niet klaar:
Eric en Simon kwamen met der-

(1) E. Woudt – J.J. Janse

Zwart was aan een raar avontuur
op de damevleugel begonnen,
hetgeen wit goed pareerde ten
koste van de nodige tijd. Vanwege
die laatste reden werd na 29 f3
Td7 30 Kf2 Kh7 31 g3 remise
gegeven. Na 29 Ta5 De2 (daar
was ie bang voor) 30 Dxe2 Txe2
31 c6! Tc2 32 c7 staat wit
uitstekend, en dat geldt ook voor
29,… Dc4 30 Le3 en 31 Tb4. Een
meevaller.
Ik heb echter wel een excuus:
op mijn positie zat ik pal voor een
plakkaat, waarop aangegeven
stond dat de linedanceclub “The
Good Hearts” in dezelfde zaal
haar optredens verzorgde. De
menselijke geest werkt vreemd:
met de wetenschap dat Oud
Zuylen óók haar domicilie in de
zaal had zag ik direct een linedan45

in de fout. 32,… Te8? Zoals Kees
aangeeft is 32,… De7! een wereld
van verschil. Wit moet wel 33 Pe6
doen waarop 33,… b4! het
initiatief bij de zwarten houdt. Nu
komt wit weer aan het roer: 33
Pe6! en wit won.

cende Ed van Eeden, Frans
Sanijs en Lukas Boutens voor me.
Tja… Snel door naar iemand die
van dat soort besognes geen last
heeft:
(2) M. de Jonge – C. v Dongen

Wie meegeteld heeft komt op een
deprimerende 1½-5½, en dat was
inderdaad de tussenstand. Gelukkig hadden we Hein Piet nog. In
de geest van de wedstrijd ging het
mis in de openingsfase, maar
driftig doorknokken leverde zelfs
een vol punt op:
(4) H.P. v/d Spek – A. Breedveld
Maartje speelde een prima partij
en had al diverse grapjes
ontweken. Helaas miste ze de
laatste: 33 Txg6?? Tc1 34 Txg4
h3! en nu is ’t klaar. Na 33 Pg5
Pxg5 34 Txg6 Pf3 35 gxh4 Tc2 36
Txg4 of 33,… Tc1 34 Pxf3 Txf1+
35 Pg1 was dat andersom
geweest. Erg jammer.
(3) M. Grondsma – E. van Heel
De opening ziet er al niet lekker
uit, maar 13 d4? hielp niet echt:
13,… cxd4 (13,… Pxg2 is ook al
een idee. Nodig is het niet) 14
Lxf4 exf4 15 Pe2 Lb4 16 Tf1?!
Lc4 en klem. In plaats van
lijdzaam afwachten koos HP voor
17 Pexd4. Dat werd vechten met
een kwaliteit achter, maar in
tijdnood werd het leuk:
Evert
speelde
een
lekker
knokpotje tegen een jeugdtalent
(Grondsma, onthoud die naam!),
maar gaat onder druk van de klok
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genadeloos toe te slaan.
3 weken later moesten we naar
Amstelveen. Ook dit werd een
verhaal apart. Hein Piet zat in een
ver buitenland, waardoor we een
invaller moesten ritselen; uiteindelijk bleek Ger Hageman bereid
om na enkele decennia zijn
KNSB-rentree te maken. Voor mij
als teamleider was een meevaller
dat Ger, een enthousiast Go-er
(Goër? Go’er? Gooier? Gospeler?), vertelde de weg naar het
Nationaal Gocentrum blindelings
te kunnen vinden. Geen gedoe
met routebeschrijvingen, geen geprinte landkaartjes, een luxe.
Helaas, op de dag zelf verzamelde PK2 braaf op Ger na… Dat
mysterie werd pas in Amstelveen
opgelost: Ger dacht dat de
wedstrijd om 12:00 begon, en had
dus een treintje of 4 te vroeg
genomen.

35,… Tcd2? Dit doet niets. Het
lijkt onvermijdelijk dat zwart ooit
wat materiaal moet geven om de
e-pion te stoppen. Nu kan zwart
wel wat missen, en het door Kees
aangegeven 35,… c4!? lijkt een
aardige poging. Wit moet dan
opschieten, anders krijgt zwart
twee bliksemafleiders op de
damevleugel. Ik zie nog niet hoe
wit dat voor elkaar moet krijgen.
Zwarts aarzelingen spelen HP in
de kaart: 36 Pxh5 Te8? 37 Pxg7
Te7 38 Ph5 Td5 39 Tf3 Txe6 4
zetten gedaan, 2 pionnen kwijt en
nu moet alsnog de kwaliteit in de
doos. 40 fxe6 Txh5 41 Txf6? b5?
Het is mij onbekend of dit voor of
na de tijdcontrole gebeurde, maar
41 Kg3 en 41,… Txh4 hadden een
hoop gescheeld: zoals u allen
weet is de remisemarge in
toreneindspelen erg groot. Nu niet
meer: 42 f4! en de witte armada
was niet meer tegen te houden.
Een punt der wrake.

Anyway. Tegen Amstelveen III
werd het een boeiende wedstrijd,
waarbij lang onduidelijk was of we
wel zouden winnen.De partij van
uw verslaggever leverde een
leuke openingsdiscussie op:
(2) E. Roosendaal – J.J. Janse
1 e4 c6 2 d4 d5 3 Pc3 g6 4 exd5
cxd5 5 Pf3 Lg4 6 h3 Lxf3 7 Dxf3
Pc6!

2½-5½, afgemaakt. Dat PK1 en
PK3 hetzelfde was overkomen gaf
weinig troost, de gezelligheid en
het lekkere eten in “Het Dikkerdje”
echter wel. Plechtig werd beloofd
om
de
volgende
wedstrijd
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13.Db3 Pe4 14.c5+ Kh8 15.dxe5
Een aardig plan. Wit boet tijdelijk
een pion in maar houdt wel druk,
zoals ook uit de partij blijkt. Grote
verbeteringen zie ik vooralsnog
niet voor de zwarten: 15...dxc5
16.e6 Pdf6 17.bxc5 Pxc5 18.Dc2
Pxe6 19.Pg5 Pxg5 20.Lxg5 Df7
21.Lf4
Geinig zetje, en dat vond wit ook:
na 8 Dxd5 Dxd5 9 Pxd5 0-0-0! 10
Pe3 Pxd4 11 c3 werd remise
aangeboden. Dat weigerde ik,
kwam ver (ongelijke lopers met
pionneke meer) maar niet ver
genoeg. Plusremise? Dat dacht ik,
maar Mark Uildriks kwam op de
clubavond met 8 Lf4 aansjouwen.
Dat lijkt barre waanzin na 8,…
Pxd4, echter: 9 0-0-0! Een fraaie
echo van zwarts idee. Na 9,…
Pxf3 10 Lb5+ Dd7 11 Lxd7+ Kxd7
12 Txd5+ Kc8 (of zo) 13 gxf3
heeft wit een fraai initiatief. 9,…
Lg7 is beter, maar al met al lijkt de
zwarte opzet toch niet helemaal
rock solid.
Ook Erik kwam met een
plusremise, maar aan de andere
borden gebeurde van alles. Zo
ging invaller Ger Hageman er
lekker tegenaan:

Hier heeft wit de boel goed onder
controle. Zwart raakt zijn pluspion
alweer kwijt: 21,… Pd5 22.Lxd5
Dxd5 23.Pxc7 Lxc7 24.Dxc7 Df7
25.Tfc1 Kg8 26.Le5 Dxc7
27.Txc7 Tf7 28.Tbc1 Le6 29.Txf7
Lxf7 30.Tc7 Td8

(7) G. Hageman – J. Kalma
1.d4 f5 2.Pf3 Pf6 3.c4 e6 4.g3
Le7 5.Lg2 0-0 6.0-0 d6 7.Pc3 a5
8.Tb1 De8 9.a3 Pbd7 10.b4 axb4
11.axb4 e5 Zwart pakt Ger’s
opzet wat slapjes aan. Niet
blokkeren met ,…a4, niet bouwen
in het centrum met ,…Pe4… Ger
gaat nu druk zetten: 12.Pb5 Ld8

31.f4 Misschien is het profylactische 31 f3, dat mogelijkheden
met e4 erin houdt, iets sterker. Nu
weet zwart knap richting remise te
verdedigen: 31,… b5 32.Tb7 h5
48

zag daar hoe JB het plaatselijke
schaakleven compleet domineerde. (Het bezoeken van zonovergoten eilanden behoort tot de
kerntaken van de voorzitter, maar
dat terzijde. Volgend jaar zijn er
weer bestuursverkiezingen). Het
niveau ligt daar wel een stuk lager
dan in Nederland, dus hij was wat
onzeker of ie het nog wel kon.
Welnu, het viel mee:

33.Txb5 Lc4 34.Tb2 Td1+ 35.Kf2
Th1 36.Tc2 Ld5 37.Tc8+ Kh7
38.Tc7 Txh2+ 39.Ke3 Le4
40.Txg7+ Kh6 41.Tg5 Th3
42.Lg7+ Kh7 43.Lf6 h4 ½-½
Simon over zijn eigen partij:
“Simon Kronemeijer koos een
zodanig bizar plan om een Draak
te verslaan dat zijn tegenstander
ook van slag raakte. De partij
speelde zich dan ook af op een
dramatisch laag niveau, totdat de
Amstelvener kans zag uit te
breken met zijn dame en de witte
stelling oprolde”. Die partij zullen
we dus maar niet laten zien. Kees
had ook al een Draak en
profiteerde
van
uitstekende
voorbereiding:

(3) J.B. Abcouwer – J. Krans
1.d4 f5 2.Lg5 Pf6 3.Lxf6 exf6
4.e3 d6 5.Lc4 d5 6.Lb3 Le6 7.Df3
Dd7 8.Pe2 c6 9.Pd2 Pa6 10.Pf4
Lf7 11.0-0 g5 12.Ph5 0-0-0
13.Pg3 h5!? 14.c4? (14.Pxf5 Lg6
15.Pg3=)

(8) H. de Boer – K. Vreeken,
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4
4.Pxd4 g6 5.Le3 Pf6 6.Pc3 Lg7
7.f3 0-0 8.Lc4 Db6 9.Dd2?
[9.Lb3] Pxe4 10.fxe4 [10.Pxc6
Pxd2 11.Pxe7+ Kh8 12.Lxb6 Pxc4
13.Lc5 d6] Lxd4 11.Lxd4 Dxd4
12.Dxd4 Pxd4 13.0-0-0 Pc6
14.Pd5 Tb8! Dit had Kees op
vrijdagnacht (!) nog op het bord
gehad. Wit staat nu gewoon een
pion achter, en ook het taaie 15
Lb5 Te8 16 Pc7 Td8 17 Pa6 levert
een eindspel met een zwarte
pluspion op. Wit koos voor het
nietszeggende 15 c3; Kees won
geruisloos. Klasse!
De echte strijd vond aan bord 3
en 4 plaats. Mocht u Jan-Bart aan
het begin van het seizoen gemist
hebben: hij zat op Aruba. Ik ben
daar een week wezen kijken en

14,… f4?? Phew, meevallertje. Ik
hield mijn hart vast: 14,… h4! 15
Pxf5 Lh5 16 Dh3 g4 is hartstikke
uit. 15 cxd5 Lxd5 De zwartspeler
schijnt in Amstelveen een reputatie te hebben á la onze Jan
Bettman, maar de rotzooivariant
15,… fxg3 16 dxc6 gxh2+ 17 Kh1
bxc6 18 Lxf7 Dxf7 19 Dxc6+ Pc7
20 Tac1 durfde zelfs hij niet aan.
Daar geef ik hem maar gelijk in.
16.Lxd5 cxd5 17.exf4 g4 18.Dd3
h4 19.Pe2 Pb4 20.Tac1+ Kb8
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(17.bxc5 Lxc3 18.Lxc3 Dxe3+)
17...Lxc3 18.Lxc3 Pa4, maar het
is misschien een kwestie van
smaak. Maartje houdt wel gewoon
een voordeel vast. 14.Lxg4? Hier
was 14 b4 sowieso beter geweest.
14...Dxg4 15.Dxg4 Lxg4 16.b4
Pd3 17.Pxe4 g5 18.f3 Lh5 Wint
een pion, maar 18,… Lh3 levert
een iets duidelijker voordeel op.
Nu wordt het wel erg marginaal.
19.g4
Lxg4
20.fxg4
gxh4
21.Tad1
Pf4
22.Lxf4 Txf4
23.Txf4 exf4 24.Kg2 a5 25.b5 a4
26.a3? 26 c5! was de gelijkmaker
geweest. 26...Lb2 27.Td3 b6
28.Kf3 Lc1 29.Tc3 Lb2 30.Td3
Lc1 31.Tc3 Le3 32.Tc2 Kf7
33.Pf2 Kf6 34.Pe4+? Een bok. 34
Pd3+ is nog geen remise (34,…
Kg5 en we gaan nog even door),
maar wit is nog lang niet
verslagen. Nu komt de koning
beslissend
binnen.
34...Ke5
35.Pf2 Kd4 36.Ke2 Te8 37.Pd1
Lc1+ 38.Kf3 Lxa3 39.Kxf4

21.Db3 De7? 21,… Db5 zal nog
wel gelijk opgaan. Dit soort
kansen moet je Jan-Bart niet
geven: 22.Tfe1! Dh7 23.Tc3 g3
Zwart loopt zich steeds meer
dood. 24.fxg3 hxg3 25.h3 Df5
26.a3 en wit won.
Dan Maartje. Haar opening trok
veel
bekijks:
werd
een
onnauwkeurige witspeler hier nu
snel opgeknoopt? Dat bleek wel
mee te vallen, maar op het einde
werd het opnieuw druk rond het
bord:
(4) H. Boot – M. de Jonge
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4
d6 5.Le2 0-0 6.Lg5 Pa6 7.Pf3 h6
8.Le3?! e5 9.d5 Pg4 10.Ld2 f5
11.g3?! Pc5

Wit heeft de opening niet 100%
nauwkeurig gespeeld, en Maartje
vliegt meteen naar z’n keel. 11,…
fxe4 was ook een idee. 12.Ph4
fxe4 Een schijnstukoffer, 13 Lxg4
Pd3+ komt niet in aanmerking.
We begonnen hier het punt al te
tellen, maar wit doet normale
zetten en dan is er niet heel veel
aan de hand: 13.0-0 Dd7 Kees
geeft hier 13...e3! 14.fxe3 Txf1+
15.Dxf1 Dg5 16.b4 e4! 17.Tc1

39,… Kd3?? Comedy capers.
Maartje mist 39,… Tf8#. 40.Ta2
Lc1+ Wel consequent. 41.Kf5 a3
42.Tg2 Te2 43.Txe2 Kxe2
44.Pc3+ Kd3 45.Pa2 Ld2 46.Ke6
Kxc4 0-1
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Tenslotte een aardige partij van
Paul. Helaas laat hij halver-wege
de teugels ietwat vieren, maar ook
zijn verdediging is in orde:

24,… Txd2? Jammer! Na 24,…
Dxe4 staat wit –bekend van de
massakampen tegen Euwe- volkomen
klem.
Paul
had
vermoedelijk wits volgende zet
even overzien: 25.Lh7+ Kxh7
26.Dxd2 De4 27.Dd1! a6 28.f3
De6 Het probleem wordt duidelijk:
pion d5 is ernstig zwak. Wit tast
deze netjes aan: 29.Kg2 Tc4
30.Dd3+ Kg8 31.Td1 Dc8 32.f4
Dc6 33.Kf3 Lc7 34.h4 b5 35.h5
Lb6? 36.Lxb6 d4+ 37.De4 Dxb6
38.Txd4 Txd4 39.exd4 Dd8
40.Kg3? De beruchte laatste zet
voor de tijdscontrole. 40 d5 won
waarschijnlijk wel. Nu verdedigt
Paul zich uiterst taai, en met
succes: 40...Dc8 41.Dd3 Kf8
42.d5 Ke8 43.Kf3 Kd8 44.Dd4
Dc1 45.Db6+ Kd7 46.Da7+ Kd8
47.Dxa6 Een mogelijke laatste
kans was 47 Ke4: als de koning
achter de d-pion kan schuilen is
het schlüss. Het is wel een riskant
verhaal, wit waagt het er niet op.
47...Df1+ 48.Ke3 De1+ 49.Kd4
Df2+! ½-½

(6) R. Bolhuis – P. v/d Kooij
1.Pf3 d5 2.c4 c6 3.b3 Lf5 4.g3 e6
5.Lg2 Pf6 6.0-0 Ld6 7.Pc3 h6
8.d4 Pbd7 9.e3 0-0 10.Lb2 De7
11.De2 Tac8 12.Tfd1 Lg4 13.a3
Pe4 14.b4?!

14,… e5?! Niet slecht, maar zwart
had de wat pretentieloze opzet
harder af kunnen straffen met
14...Pg5! (dreigt Df6). Na 15 h4
Pxf3+ 16 Lxf3 Lxf3 17 Dxf3 dxc4
heeft zwart gewoon een pionneke
meer. 15.h3 Lh5 16.g4 Lg6 17.
dxe5 Pxe5 18.cxd5 Pxf3+ 19.
Lxf3 Pxc3 20.Lxc3 cxd5 21.Ld4
Le4 22.Lg2 Tc2 23.Td2 Tfc8
24.Lxe4

2 ronden achter de rug, een
krappe 50%. Weer een tweede
plaats? We zullen er alles aan
doen om dat te voorkomen.
Gelieve alvast een passende
straftraining te bedenken voor het
geval dat. Alvast bedankt.
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ZESDE
GAAT
ZWABBERKOERSEN

de nabije verte zelf roepen en
wuiven dat hij eraan kwam. Heel
hard rechtstreeks schreeuwen is
soms sneller dan satellietverkeer.
De routebeschrijving was ruim
voldoende, al liep Willem te
sputteren dat hij geen robot in de
voorste auto wilde zijn. (Er is
onderzoek gedaan naar de
prettigste stem voor de automatische wegwijzersnufjes; veel
mannen gaven de voorkeur aan
Katja Schuurman. Philip Bloemendal is afgeschaft in de Amsterdamse metro. Die is ondertussen
ook behoorlijk dood; maar hoe
klinkt Katja in een witte soepjurk?)
Willem mocht Nicolien vertellen
waar ze heen moest; onder meer
omdat hij ter plaatse de weg wel
een beetje wist. We zijn niet
verdwaald. Als er nog ergens
talentenjagers zijn, zijn we Willem
waarschijnlijk te vroeg kwijt aan
een hoger team. Alle vrouwen
willen Willem als bescheiden
vriendelijke navigator, maar niet
als tegenstander.
Kortom, we waren compleet en
op tijd. Nicolien had een parkeerplekje gevonden, maar dat was
dermate krap dat ze er weer uit
reed om de passagiers uit te laten
stappen. Daarna propte ze de kar
er weer in en goochelde zichzelf
eruit. Kortom, we waren in vorm.
We waren langs een snackbar
gekomen en daar kon ik nog een
broodje ei scoren ter compensatie
van een misgelopen maaltijd.
Nicolien had nog een extra
boterham met kaas voor me.

PRIMA

Jeroen van Meerwijk
De start was bijna perfect.
Ritsaart was vastgelopen in een
chaos, omdat twee mannen in
witte soepjurken op zoek waren
naar een acceptabel schoon
treintoilet, waar ze zichzelf ritueel
konden reinigen voor hun gebed.
Iemand sloeg terroristenalarm, en
tienduizenden reizigers zagen hun
treinreis omgezet in een gebedzonder-end. We hadden voor het
zesde desondanks twee auto's
beschikbaar, genoeg reserves
opgetrommeld, en iedereen op
tijd. Laurens kan regelen. Het was
alleen een beetje fris op de stoep
voor het Ledig Erf. En naderhand
bij onze terugkeer bleek het Erf
een enorme stapel onzinnige
spelletjes
in
indrukwekkende
dozen op voorraad te hebben,
maar geen enkel schaakspel
meer. Laurens kan niet meteen
alles regelen; hij was nog maar
net begonnen als teamleider van
het zesde. (Alle begin is moeilijk.
Wat doe je bijvoorbeeld tegen
1.f4?) Misschien kan een schaakspel weer in het Erf terugkomen
na gedegen pressie van het
zesde; voor de klimaatregeling op
het terras en de stoep is meer
massale inzet nodig. Laurens kan
het niet meteen in zijn eentje,
maar hij zou het best kunnen
coördineren.
De laatste laatkomer werd op
zijn mobieltje gebeld maar kon uit
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Zwabberen vindt hij niet zo
moeilijk, maar netjes f4 afstoffen
vereist enige oplettendheid of
mazzel. Jan strijkt al jarenlang zelf
zijn eigen overhemden. (Jan met
zwart). 1 e4 c5 2 Pf3 d6 3 d4 cxd4
4 Pxd4 Pf6 5 Pc3 a6 6 Lg5 e5? 7
Lxf6 gxf6 8 Pf3 f5 9 Ld3 f4 ineens
vindt Jan dit een mooi veldje; en
menig ander was die avond ook op
f4 te vinden 10 Dd2 Le6 11 0-0-0
Pc6 12 Pd5 Tc8 13 Kb1 f5 14 h3
Pa5

Kortom, met de teamspirit zat het
wel snor.
Krakmadam en kraakvloer
Zeist speelt tegenwoordig in een
verbouwd nonnenklooster. Bovenin zijn kennelijk appartementen,
gezien de batterij brievenbussen
in de hal. In de refter, nu speelzaal, is een bar gemonteerd. In
een open nevenruimte (waarschijnlijk de vroegere kloosterkeuken) kan je analyseren en/of
roken. Uitstekende regeling. In
een nis tussen beide ruimtes staat
een gepolychromeerd Mariabeeld.
Weliswaar fraai uit eikenhout
gesneden, maar met zorgwekkend veel houtworm-gaatjes. Een
vrouw mag leven in zich dragen,
maar we nemen aan dat Zij
hiertegen behandeld is. Laurens
hoeft niet meteen alles te regelen.
Bouwtechnisch is er iets een
tikje misgegaan. Leo Prins zat op
het eind van een rijtje van vier
tafels. Telkens als er er iemand
langs kwam, kraakte de vloer
nogal merkwaardig. Aanvankelijk
keek Leo verstoord op; naderhand
liet hij zich erdoor inspireren. 'Als
die Zeistenaren hier zo hinderlijk
lopen te krikkemikken, dan heb ik
telkens een kraakzet tot ik 'm
onder de vloer heb gekrakkeprakt'. (Dit is niet geheel waar;
Leo was gewoon goed geconcentreerd bezig; nam zijn kansen op
het juiste moment en tikte het
simpel uit).

De koning in het midden, met
halfopen of bijna open lijnen
ernaast, en onzinnig e&f-gekrioel;
dus bromde Jan na Db4 "Dat mens
heeft daar toch niks te zoeken?" en
plaatste een pionvorkje. 15 Db4
Lxd5 16 exd5 e4 17 Lxe4 fxe4 18
Dxe4+ Le7 19 Pg5 hier bood wit
remise aan, maar Jan vond het nu
pas 'enigjes' worden en was veel
te benieuwd hoe het zou aflopen,
ook al had hij met zwart een
flodderstelling als een witte
soepjurk 19 .. Dd7 20 Pxh7 wit
heeft nu drie pionnen voor zijn
loper en dreigt Pf6+, maar Jan
sjokt gewoon een soort lange
rokade 20 .. Kd8 21 Dg6 Pc4 de
witte dame is gewoon verkeerd

Jan op zijn sgEckst
Jan van Eck was in topvorm.
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gegaan, de aktie is nu weer aan de
overkant, waar ze net vandaan
kwam. Jan was intens tevreden
over Pc4; een echte Jan-zet, veel
mooier dan Tc4. Daar mag nog wel
een diagrammetje van:

17 f4 Pe4 18 Le3 Tae8 19 Tg1
Te6 20 Tg2 Tg6 21 Txg6 Dxg6
fxg6 had meer mogelijkheden
geboden; en hier had f3 wel leuk
kunnen zijn, maar 22 Df3 f5 23
Tg1 Dh7? als je achteruit kruipt
vraag je erom 24 Lb3 Td8 25 De2
a6 26 Dh5 Pf6 dit lijken
schijnbewegingen, maar het is in
feite geduldig onderzoeken welk
drukpunt het meeste zeer doet 27
Dh3 g6 28 Lc2 Pe4?? 29 Dxf5
Td6 30 Dc8+ Td8 31 De6+ er was
voor zwart al geen redden meer
aan, maar na Df7 deed Txg6+
definitief de deur dicht.

22 Dg7 Kc7 23 Dd4 Kb8 24 Pf6
Lxf6 25 Dxf6 Db5 misschien was
meteen Pa3 nog krachtdadiger,
overwoog Jan na afloop 26 Td3
Thf8 27 Dd4 Tfe8 28 Tb3 Da5 29
Dxf4 te hebberig; c3 had nog iets
kunnen afwenden, al was dan Te2
gekomen; nu was het eenvoudig
29 .. Pd2+ 30 Ka1 Pxb3 31 cxb3
het stuk omgezet in een volle
toren; en hier zag wit bovendien
dat het 'mat achter de paaltjes'
haast niet te vermijden was: Te1+
Dd1 Txd1+ Txd1 Dd2 en van Tb1
werd wit niet vrolijk.
W8 ff, schrijf je f44 of f4+?
John van Rooy had ook iets met
f4. Hij moest wel. En net als Jan
wist hij de volle buit binnen te
slepen uit een ogenschijnlijk
beroerde stelling. Hij was trouwens
net eerder klaar dan Jan.

Bij Chris ging het mis. Door tijdelijk
een pion af te staan was hij
opgerukt tot d2, en ondertussen
had hij die pion alweer terug. Maar
het was de h-pion. Dus speelde wit
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hand is kan je eindelijk rokeren 16
0-0 c5 17 dxc5 Pd7 zwart moet
langer doormodderen dan hij
gedacht had nadat hij die pion
terug heeft 18 b4 Pc6 19 De1
Pcxe5 20 Lg3 Tac8 21 Pf3 Pc6
want dan krijg je hinderlijke
verkopers die een voet tussen de
deur zetten 22 Ld6 De8 23 Dg3
Pf6 24 Tcc1 b6 zwart wil graag
iets
met
een
paardvorkje
meeprikken 25 Tfd1 e5 Willem
hapt niet in het aas en zoekt zelf
een geschikt stekkie om te
hengelen 26 Ph4 Pe4 27 De1 Pd4

26 Tf1-h1. Hier is de notatie
onleesbaar geworden; de witte
dame kwam op e6 en toen was het
met Txh7+ en Th1 ineens uit. Dat
was een van de twee Zeister
dames.
Laurens gaf remise (niets van
gezien; geen notatie bemachtigd),
en toen was voor Zeist de koek op.
De puntjes rolden verder allemaal
onze kant op, en als puntjes niet
kunnen rollen, rolden de nulletjes
wel naar Zeist.
Nicolien kwam tegenover de
andere Zeister dame te zitten. Wel
notatie te pakken, maar helaas
moeilijk leesbaar. We hadden de
matchpunten al binnen, en dan is
doorzwoegen met een stuk minder
niet zo aantrekkelijk. Zeist gaf op in
vermoedelijk deze stand:

De charge van de light brigade ziet
er wel aardig uit maar zal weldra
verdampen; de symmetrie van het
zware geschut is wel subtiel. 28
Pxf5 Pxf5 heel even een paardenkoppel tegen een loperpaar; het
laatste zal iedereen wel eleganter
en aantrekkelijker vinden, om het
woord sexy maar niet te gebruiken
29 Lg4 Pexd6 30 cxd6 Pxd6
eindelijk heeft zwart die pion, maar
wel ten koste van een kwal, en het
wordt nog erger 31 Lxc8 Pxc8
want Willem heeft een donderslag
bij heldere hemel in petto 32 Dxe5!
Df8 33 Txd8 Dxd8 34 Te1 Kf8 35
Dd5 Dc7 36 c5 g6 37 De5 Dxe5

Willem van Dam had een grappig
manoeuvreerpartijtje, en was bovendien van ons allemaal het
eerste op f4. 1 e4 Pf6 2 e5 Pd5 3
c4 Pb6 4 d4 d6 5 f4 daar istie al!
dxe5 6 fxe5 Pc6 7 Le3 Lf5 8 Pf3
e6 9 Pc3 Lb4 10 Tc1 0-0 11 Le2
Pa5 12 Pd2 Dh4+ een schot voor
de boeg, daar wordt Willem niet
bang van 13 Lf2 De7 14 a3 Lxc3
15 Txc3 Tfd8 als er niks aan de
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38 Txe5 f6 geeft Willem gelegenheid voor een grapje 39 cxb6
Pxb6 40 Ta5 Pc8 en nu uitschuiven 41 Kf2 Ke7 42 Ke3 Kd6
43 Kd4 f5 44 Ta6+ Kc7 45 Tf6
Pd6 46 Kd5 en zwart kon geen
kant meer op, 1-0 en eindstand
6½-1½.
Fastest f-four
Want ik was zelf ondertussen ook
wezen f-vieren. Dat wil zeggen,
mijn tegenstander was het allereerst op f4. 1 f4 d5 2 e3 Pf6 3 Le2
e6 4 Pf3 Le7 5 0-0 0-0 6 d4 c5 7
c4 cxd4 8 exd4 Pc6 9 Pe5 Pxe5
10 fxe5 Pe4 11 Pc3 f5 ik
verwachtte dat hij en passant zou
slaan, maar hij had liever een
gedekte vrijpion in het centrum 12
cxd5 exd5 13 Le3 Le6 14 Lf3
Tac6 15 Pe2 g5 met al die orkanen tegenwoordig moet een pionnenstormpje er nog wel bij kunnen
16 Lxe4 dxe4 maar dan wel met
gebundelde krachten, in de stilte
van het centrum heb ik niks te
zoeken 17 g3 Lc4 18 Tf2 Ld3 19
Tac1 Lxe2 20 Txe2 Dd7 alvast
een steuntje voor f5, de torens verbinden, eventueel een plekje voor
de loper als dat centrum op gang
zou komen, en hoopvol gluren
naar g4. Waarschijnlijk had ik na
Txc8 of Tec2 vrij slecht gestaan,
maar 21 Tc3 Txc3 22 bxc3 f4!

29 Db3+? Kf8 als hij gewoon in
het centrum was opgerukt, had ik
niet veel in te brengen gehad,
hooguit Lg5 en Lf4, of iets met Lh4
en Txa2; hij is simpelweg te
hebberig, en het gaat niet om zo'n
stomme ver-weg-pion 30 Dxb7 e2
en niet om de centraalste, als je
van daaruit niks kan 31 Dxe4 ik
had al een dame in voorraad
genomen maar die was niet nodig;
na Tf1+ gaf hij op.
Toen kon ik eens bekijken hoe de
rest ervoor stond. Leo was een
flinke bos hout voor en marcheerde gegroepeerd naar de overkant,
zodat steeds meer wit materiaal
wegsmolt of verdampte. Helaas
partij niet meer voor de deadline
kunnen bemachtigen. Met z'n
vijven zijn we nog even het Ledig
Erf in geweest. De muziek stond
zo hard dat je de zetten moest
schreeuwen. En, zoals reeds
gemeld, stapels onzinnige triviantspelletjes en backgammon-dozen.
Geen damschijven, want de
onderkant van het bijbehorende
bord zou eens misbruikt kunnen
worden. Het zal me benieuwen
wanneer die grote schaakstukken
van de gevel worden gehaald.

(zie diagram)
23 gxf4 Dg4+ 24 Kf1 gxf4 25 Tg2
fxe3+ 26 Kg1 Dxg2+ 27 Kg2 Tf2+
28 Kg1 Tf3 even de boel
blokkeren; liever geen Dg4+
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VERSLAG VLISSINGEN 2005
Dirk Floor
De eerste partij speelde ik tegen
een jonge speler, een talentje met
lage rating en veel theoriekennis?
Ik speelde daarom, geconfronteerd met het Konings-Indisch,
iets uit de oude doos
(1) DF - J Terstall [E99]
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pf3 Lg7 4.Pc3
d6 5.e4 0–0 6.Le2 e5 7.0–0 Pc6
8.d5 Pe7 9.Pe1 Pd7 10.f3 f5
11.Le3 f4 12.Lf2 g5 13.Pb5!?
jaren geleden de favoriete zet van
Wim van de Fliert in onze
snelschaakpotjes in het Ledig Erf.
Had er toen alle moeite mee, en
dacht nu; "kom, laat ik het zelf
eens
proberen"
13...Pf6!?
14.Pxa7 Ld7 15.c5!? Pg6?!
[15...Txa7!? 16.cxd6 Pc8 17.dxc7
Dxc7 18.Lxa7 Pxa7 19.Db3 Dc5+
20.Kh1 hier zijn partijen mee
gespeeld; een moeilijk te beoordelen stelling] 16.Pb5 zwart's vorige
zet was te langzaam, wit heeft nu
de tijd gekregen zijn paard terug
te trekken 16...Pe8?! [16...g4
hoewel niet voldoende, is beter
17.Db3] 17.Pc2 [17.b4 bevalt me
beter, maakt aanstalten om een
vrijpion te creeren] 17...Tf7
18.Pb4 Lc8 19.a4 Lf8 20.Pd3
Tg7 21.c6 b6 22.a5 ik wilde snel
doorbreken voordat zwart eventueel nog gevaarlijk kan gaan
worden
[22.b4]
22...Txa5
[22...bxa5 23.Pa7+- daar is-tie
weer, nu wel met ruil van de loper]
23.Txa5 bxa5 24.Da4 h5 25.Dxa5
g4 26.Da8+-

de penning beslist, een schoolvoorbeeld van een mislukte
Konings-Indier 26...g3 27.hxg3
fxg3 28.Lxg3 Dg5 29.Dxc8 Dxg3
30.Kh1 [30.De6+ was eenvoudiger 30...Kh7 31.Dxe8 Ph4
(31...h4 32.Tf2+-) 32.Dxh5+ Kg8
33.Tf2 Pxg2 34.Dh2! maar dan
had ik deze zet moeten voorzien]
30...Ph4 31.Dh3 Dxg2+ 32.Dxg2
Txg2 33.Tg1 nu is de aanval in de
kiem
gesmoord
33...Txg1+
34.Kxg1 Pg6 35.f4 wel lekker om
te spelen, deze zet, de zwarte
bouwval stort nu onherroepelijk in,
de loper die zo passief heeft
moeten toekijken mag nu het
sloperswerk verrichten 35...exf4
36.Lxh5 Pe5 37.Pxe5 dxe5
38.Lxe8 Lc5+ 39.Kg2 Lb6 en
opgegeven (1–0)
Volgende tegenstander is een
Belg met rating van ongeveer
2000:
(2) P Bekaert - DF [A43]
1.d4 Pf6 2.Pf3 c5 3.d5 b5 Zo
speelde ik nog niet met zwart, wel
heb ik er als witspeler moeite
mee. Ook hier:spelen maar. 4.Lg5
Pe4
5.Lh4 Lb7
6.a4
b4
[6...Da5+!? 7.Pbd2 (7.c3 b4 8.c4
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ik kon het niet laten [23...Dxb1
24.Tfxb1 (24.Taxb1 Tf5!µ de
pionnen op c3 en a5 kunnen
geoogst gaan worden) 24...Tf5
25.Pd4 Lxd4 26.exd4 Pb3µ]
24.Lxc5 [24.gxf3 Dxf3 25.Lxc5
Txc5 26.Db8+ Lf8 27.Df4 Dxf4
28.exf4 Lg7 zier er goed uit voor
zwart]
24...Dxb1
25.Taxb1
[25.Tfxb1 Lxc3 26.Ta3 Tf5!]
25...Tf5 26.Lb4 met een tweede
remise aanbod. Ongepast. 26...
Tb5! de witte stelling is nu moeilijk
te verdedigen 27.Tbd1 d5 28.e4?
d4 en nu is het uit 29.Tc1 d3
30.Tb1 Tcb8 31.Tbc1 Txb4 tot
genoegen, een tweede kwaliteitsoffer ter afronding 32.cxb4 Txb4
33.Tfd1 Lb2 34.Tb1 c3 0–1

(8.Dd3?! bxc3) 8...e6!?) ] 7.e3
[7.Dd3!? Pd6 8.e4 g6!? wit lijkt wel
wat beter te staan maar zwart kan
lekker improviseren] 7...g6 8.c3
Lg7 9.Db3 Db6 10.a5 Dd6 hier
staat de dame best mooi 11.Lc4
e6 12.dxe6 fxe6 13.0–0 0–0 ik
keek hier al weer verlangend naar
een offer op f3 14.Pbd2 een
aardige vondst, op Td1 vreesde
hij denkelijk ..Dc6 met een
eventueel offer op f3 14...Dc6
[14...Pxd2
15.Pxd2
Dc6
(15...Dxd2? 16.Tad1) 16.e4 d5!?]
15.Pxe4 Dxe4 16.Le2 La6
misschien had zwart hier een
betere zet? [16...bxc3 17.bxc3
Ld5 18.c4!?] 17.Lxa6 Pxa6
18.Lg3 zwart heeft voordeel
verkregen, hier echter ging het
licht bij me uit.Gelukkig had ik nog
veel tijd en stond ik het mezelf toe
een tijdlang "niets te zien".
[18.Le7] 18...c4 [18...d5!? is nog
beter] 19.Da4 bxc3 20.bxc3 Pc5
21.Db5 Tac8 22.Ld6 met remise
aanbod 22...a6 [22...Tf5 het
alternatief, leek me minder goed
23.Lxc5 (23.Pd4 Tg5 24.g3)
23...Tcxc5 24.Db8+ Lf8 25.Tad1
en wit heeft aktief tegenspel]
23.Db1 Txf3!?

(3) DF - Henrichs [A50]
1.d4 Pf6 2.c4 Pc6 3.Pf3 e6 4.a3
d5!? kan wel, maar vond ik toch
wat dubieus ogen, de loper op c8
is voorlopig nog niet ontwikkeld
5.Lg5!? [5.Pc3 dxc4 6.e4 Pa5
7.Lxc4 Pxc4 8.Da4+ Pd7 9.Dxc4²
een andere mogelijkheid] 5...Le7
6.Pc3 Pe4 [6...h6 7.Lxf6 Lxf6 8.e3
0–0 9.cxd5 exd5 10.Ld3] 7.Lxe7
Pxe7 8.e3 Pxc3 9.bxc3 c5
10.Ld3 [10.cxd5 Pxd5 11.Lb5+
Ld7 12.Lxd7+ Dxd7 13.Pe5 Db5
14.c4 Da5+ 15.Dd2 Dxd2+
16.Kxd2 Pf6 17.Kd3²] 10...Da5
11.0–0! wit heeft zoveel ontwikkelingsvoorsprong dat er wel een
pionnetje geofferd mag worden.
11...dxc4 snel gespeeld, mijn
tegenstander overwoog het slaan
op c3 kennelijk niet eens [11...
Dxc3?! 12.cxd5 exd5 13.Lb5+ Kf8
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29.Ta7 Txh5² maar niet voldoende
om te winnen) 27...b4 28.axb4
axb4 29.La4! Kf8 (29...b3?
30.Lxb3) 30.Lb3 zoals mijn
tegenstander na afloop liet zien,
met als conclusie zeer goed voor
wit.Dit valt echter nogal tegen bij
nadere
beschouwing:
30...h6
31.f4 g6 32.hxg6 fxg6 33.Kg2 Ke8
34.Kg3 Tb6=] 26...Tb7 27.Td1?!
[27.Lc8 Tb8 28.Ld7 Tb7=] 27...h6
28.Td4?! verlaat de onderste lijn
waar de toren een verdedigende
functie had, met name de optie
om met Tb1 de b-pion te
blokkeren. Met welk doel speelde
ik eigenlijk deze zet? Wit staat
inmiddels minder en moet op
remise spelen, iets wat ik niet kon
accepteren. Dit vasthouden aan
verlangen en niet onder ogen zien
van de realiteit is een zwakte in
mijn spel (en heeft me ook reeds
parten gespeeld in mijn leven
buiten de 64 velden) waar ik nodig
van af moet. 28...a5 29.Ke2 b4
30.a4? [30.axb4 axb4 31.Kd2 b3
32.Kc1 g6³] 30...b3 [30...g6!
31.Lb5 (31.hxg6 Pxg6 32.Lb5
Tc7µ) 31...gxh5] 31.Lb5 Pc6?

14.Tc1 Dxa3 15.dxc5‚ meer dan
voldoende compensatie] 12.Lxc4
0–0 13.Dd3 een lekkere zet om te
spelen, dekt c3, maakt de weg vrij
voor de toren op f1, en Pg5 gaat
dreigen.
13...Pg6
14.h4?!
sjablone, ik dacht met een
koningsaanval de zwarte opzet te
moeten afstraffen [14.Tfb1! XW,
de juiste zet, wit kan het beste
druk uitoefenen op de damevleugel, waarna zwart moeilijk loskomt] 14...cxd4 uiteraard, betrekt
de dame nu veld h5 bestrijkt, in de
verdediging. 15.cxd4 Ld7 gevolgd
door het voltooien van de ontwikkeling 16.d5 [16.Pg5!? Tac8
(16...Tac8 17.Tab1 Lc6 18.f4;
16...Tfc8 17.d5 Pf8; 16...Tfd8
17.f4; 16...Lc6 17.f4) 17.Tfb1 Tc7
18.d5
exd5
19.Dxd5
Dxd5
20.Lxd5 h6 21.Pf3 Tb8] 16...exd5
17.Dxd5 Da4 [17...Dc7] 18.Lb3?!
[18.Dxb7 Dxc4 19.Dxd7 Pxh4
20.Pd4 met een mooi voordeel;
18.Pd4²] 18...Lc6 19.Lxa4 Lxd5
nu heeft zwart wel gelijk spel
20.h5 Pe7?! [20...Lxf3 21.gxf3
Pe5 22.f4 Pd3 gevolgd door Pc5
eb b7-b6 met =] 21.Tac1 Tac8
22.Ld7 Txc1 23.Txc1 Lxf3
[23...Lc6 24.Pe5 Lxd7 25.Tc7! Lc8
26.Txe7 f6 27.Pc4± deze variant
moet je achter het bord nog maar
vinden] 24.gxf3 Tb8 25.e4 wit
staat wat gemakkelijker 25...b5?!
[25...Pc6] 26.Kf1 na de partij liet
mijn tegenstander zich misprijzend uit over deze zet, ten
onrechte [26.Tc7 a5 27.Ta7
(27.Lxb5 de enige zet waar ik
naar keek 27...Txb5 28.Txe7 Kf8

32.Td1? Ik geloof mijn tegenstander, had ik maar met een open
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14.Ld2 Pf5 15.Dh3 [15.Dg5!? is
beter en ziet er best goed uit, bijv;
15...Pd7 16.Pf3!? (16.g4 Pd6
17.f3) ] 15...Pc6 16.g4? deze zet
is te verzwakkend [16.Pf3 Da4
17.g4!? Pd6 18.Pg5 Tg7 19.Dg3÷]
16...Pd6 17.Lf3 e5µ natuurlijk
[17...Ld7 18.Dg2 Taf8µ] 18.Pe2
Le6 19.Lg2 het probleem is dat
wit niet kan rokeren vanwege
..exd4 19...Pe4 20.Lxe4 dxe4
21.Dg3 Tf3–+ nu kan ik me
uitleven 22.Dh4 Taf8 23.Tf1 e3
24.Lxe3 exd4 25.Ld2 d3 nog
sterker dan 25..dxc3 26.cxd3
cxd3 27.Pg1 T8f4

blik naar de stelling gekeken, dan
had ik de volgende variant kunnen
vinden: [32.Lxc6 b2 33.Td8+ Kh7
34.e5 b1D 35.Le4+ Dxe4+ 36.fxe4
Tb4 37.Ke3 Txa4 38.Tf8 Ta3+
39.Kd4 Th3 40.Txf7+-] 32...b2
33.Ke3 Pa7! nu staat zwart
gewonnen, de finale is mooi
staaltje samenwer-king van toren,
paard en vrijpion 34.Ld3 Tb3
35.Tb1 [35.Kd2 Pc6 36.Kc2 Pd4+
37.Kb1 Tb4 38.Td2 Txa4 39.Txb2
g6µ] 35...Pc6 36.Kd2 Pe5 37.Le2
Pxf3+ 38.Kd1 Pd4 39.Lc4 Tc3
40.Ld5 Tc2 41.f4 Tg2 42.La2 Pf3
43.e5 ik besloot hem het fraaie
mat te gunnen 43...Td2#

In navolging van onze vaderlandse zeeheld, Michiel de Ruyter; Hij
was een meester in het zogenaamde linievechten, waarbij de
schepen achtereen varend, de
vijandelijke linie verbraken, om
vervolgens de vijandelijke schepen vanaf twee kanten onder vuur
te nemen. Hierbij is grote durf en
kunde vereist. Een dergelijke
taktiek werd doubleren genoemd.
Met mijn laatste zet dreig ik zowel
de Dame, met Txg4, als de koning
onder vuur te nemen. 28.Tc1
De5+ de kortste weg, zwart geeft
op 29.Le3 [29.Kd1 Lb3+ everbody

0-1
Tegenstander is de vader van
Robin Swinkels en nog een
jongere telg die ook meespeelde.
Moeder Swinkels verdeelde haar
aandacht over drie borden.
(4) J Swinkels - DF [C18]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Pe7 7.Dg4
0–0 8.Ld3 f5 9.exf6 Txf6 10.Lg5
Tf7 11.Dh5 g6 12.Dh4!? [12.Dd1]
12...c4 13.Le2 [13.Lxe7 Txe7
14.Le2 Da5 15.Kd2 Te8³] 13...Da5
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joining the party!] 29...Txe3+
30.fxe3 Dxe3+ 31.Kd1 Txf1+
32.De1 Txe1# had het besluit
kunnen zijn 0–1

11.Lxe5 Ld7™ 12.Db5™ a6™
[12...Pb4? 13.Dxb7 Tb8 14.Dxa7!
(14.De4 Lc6 15.Dxc6+ Pxc6
16.Lxc6+ Kf7 17.Ld5+ Kg6 met
weer prachtige compensatie was
wat ik van plan was) 14...Pc2+
15.Kd1 Pxa1? 16.Lxc7+-] 13.
Dxb7 Ta7 [13...Tb8?! 14.Dxc7!
(14.Dxc6 Lxc6 15.Lxc6+ Kf7
16.0–0–0 Lc5 17.Pf3 met nog
steeds meer dan genoeg compensatie maar in vergelijking met de
partij staat de toren natuurlijk
beter op b8 dan op a7) 14...Dxc7
15.Lxc7 Txb2 16.a3! voorkomt
Lb4 waarna zwart nog wel
compensatie heeft maar niet ter
waarde
van
twee
pionnen
(16.Pb3?! de zet waar ik van
uitging in mijn vooruitbereking
16...Lb4+ 17.Kf1 Tf8!? dit beviel
me niet, om deze reden zou ik
dan ook voor 14 Lxc6 gekozen
hebben op 13..Tb8(17...Lc3) ) ]
14.Dxc6 Ja, een fraai dame-offer,
in wezen voortspruitend uit zwart's
9e zet. 14...Lxc6 15.Lxc6+ Kf7
16.0–0–0 Wit staat gewonnen,
zwart kan niet loskomen, zie oa
de toren op a7. [16.Ld5+ Kg6
17.Lxd4 c5 18.Lc3±] 16...Lc5
17.Ld5+

(5) DF - IM M Martens [D09]
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.Pf3
Pc6 5.g3 Pge7 deze zet komt van
Morozevich, ikzelf deed er als
zwartspeler ervaring mee op
tegen Bart Karstens die een pion
terugofferde met een snel b2-b4.
Hoe dit ook al weer ging kon ik
achter het bord me niet meer te
binnen brengen, maar ik wist nog
wel dat het mijn indruk was dat
zwart toch wel gelijk spel had
kunnen krijgen. 6.Lg2 Pg6
7.Lf4!? de principiele zet, het is
aan zwart zijn compensatie voor
de pion te bewijzen. Het zou
kunnen dat dit een nieuwe zet is,
mijn tegenstander merkte op dat
grootmeesters hier Lg5 spelen.
7...Le6 [7...Pxf4 8.gxf4 Lf5!?
(8...h6!? ik meen dat dit de aanbeveling was van Ligterink, om tzt
met g7-g5 te komen 9.Pbd2 Lf5
10.Da4 Dd7 11.Ph4!?) 9.Pbd2
Dd7 10.Da4 Le7 11.Tg1!? een
boeiende stelling] 8.Pbd2 daar er
een strijd plaats vindt rondom het
centrum verspeel ik liever geen
tijd aan 0–0, tevens houdt dit de
optie van 0–0–0 open 8...f6 9.Da4
fxe5? verdacht, daar nu de witte
ontwikkelingsvoorsprong een rol
van betekenis gaat spelen [9...Lb4
10.0–0–0 (10.Db5 Tb8 11.exf6
Pxf4 12.gxf4 Dxf6) 10...0–0
11.exf6
Pxf4
12.gxf4
Dxf6
13.Pg5!?]
10.Pxe5
Pgxe5
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deze zet zwart gelijk spel heeft
11.f3 h6 12.Ph3 exf3 13.exf3 Kf7
14.0–0–0 Le6=; 5.Pd2!? deze zet
bevalt me achteraf het beste
5...d5 6.Ph3 en zo komt wit toch
tot zijn gewenste opbouw, Ph3f4+Pd2-f3 met controle. 6...Ld6
7.Dc2 0–0 8.Pf3 Pe4 9.0–0 b6
10.Lf4 Lb7 11.Tac1 Pd7 12.Lxd6
Pxd6 13.Pf4 De7 14.cxd5 exd5
15.Pd3 Pe4 16.b4] 5...cxd5 [5...e5
komt sterk in aanmerking en zou
zwart, denk ik, een gelijke stelling
opleveren 6.Pf3 (6.Pc3 Lb4 7.Ph3
d6 8.0–0) 6...Lb4+ 7.Pbd2 e4
8.Pd4 d6] 6.cxd5 Db6 [6...Lc5]
7.Pc3 Lb4 8.Le3 Da5 9.Dd4
[9.Ld2] 9...exd5!

een mooi plaatje [17.Pf3] 17...Kg6
18.Pf3 Te8 19.e3! c6 20.Le4+
[20.Lxc6] 20...Kf7 21.exd4 Ld6
22.Lxc6 Tee7 23.Ld5+ Ke8
24.The1 Tac7 25.Kb1 rustig aan
[25.Lxg7]
25...Lxe5
26.dxe5
[26.Pxe5] 26...Db8 27.e6 Db6
28.Te3 g6 29.Tdd3 Kf8 30.Pe5
Kg7 31.a3 a5 32.f4 Tc8 33.Pd7
Dc7 hier, met het paard op d7
drong het winstplan zich aan me
op; f4-f5-f6 34.Te5 [34.b4 om de
zwart onmacht te onderstrepen
had wit ook aan de andere kant
naar voren kunnen walsen]
34...Td8 35.Tde3 a4 36.g4 Dd6
37.f5 Tdxd7 wat anders? 38.exd7
Txe5 39.Txe5 Dxd7 40.Te6 gxf5
41.gxf5 Da7 42.f6+ Kf8 43.Tc6
Db7 44.f7 Dd7 45.Ta6 Df5+ het
schaak der wrake 46.Ka2 Nu nog
een loflied op de loper op d5
schrijven! (ondersteund door zijn
trouwe kameraad op c4) 1–0
(6) DF - K Leenhouts [A90]
1.d4 f5 2.g3 Pf6 3.Lg2 e6 4.c4
c6!? ipv 4 d5, idee leek met dat
zwart op 5 Ph3 nu nog voor d7-d6
met idee e6-e5 kan kiezen,
waarna het paard buitenspel kan
blijken te staan 5.d5!?N Als jij
mijn opbouw verstoort doe ik het
ook! Schaduwzijde van deze zet is
dat de loper op f8 vrijkomt en
zwart nu e6-e5 kan spelen. [5.Ph3
d6 (5...d5 het blijkt dat in de
meeste partijen deze zet alsnog
wordt gespeeld) 6.Pc3 e5 7.dxe5
dxe5 8.Dxd8+ Kxd8 9.Pg5 Ke8
10.Ld2 (10.0–0 e4) 10...e4!? ik
meen dat na het doorzetten van

Deze zet verraste me. Het doet de
zwarte struktuur geen goed en wit
kan ook nog schaak geven, maar
zwart wint aan aktiviteit, met name
wordt Pb8-c6 mogelijk en dat
weegt zwaarder. 10.De5+ Kf8
[10...Kf7 was nog beter 11.Ld2 d6
12.Df4 Pc6 13.Pf3 Pe4 met
interessante stelling, ik houd het
maar bij =] 11.Kf1?! wel een
grappige echo [11.Ld2 d6 12.Df4
Pc6 13.Pf3 Db6 14.a3 Lc5 15.0–0
Pe4 16.Pg5 Pxc3 17.bxc3 h6= a
sample variation] 11...Pc6 12.Df4
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schoof dit gevoel terzijde met "niet
moeilijk doen, Dirk, gewoon de
pion pakken". Inmiddels was ik in
tijdnood. [29.Tg1 Kd6 30.Tg7±]
29...Kd6 30.Txb7 Thc8?! [30...
Thb8 met voldoende aktiviteit voor
de pion is aangewezen, een
exemplarische variant is dan;
31.Txb8 Txb8 32.a4 d4 33.Lxe6
Kxe6 34.Tg1 Tc8 35.Tg7 Tc1+
36.Kg2 Tc2 37.Kf1 Tc1+ 38.Kg2
Tc2=] 31.Kf2 d4 32.b6?? een
gruwelijke blunder in tijdnood
[32.Td1 Tc4 33.Tg7± en zwart kan
verder weinig ondernemen, wit
heeft de stelling gestabiliseerd]
32...e3+ 33.Kg2 Ld5+

d6 13.Pf3 Pe4 14.Pxe4?! ik had
reeds veel tijd geinvesteerd en
wilde nu wat versnellen: "Vooruit,
het paard er maar af" [14.Tc1
Lxc3 (14...h6 15.h4 Kf7 16.Pd4
Lxc3 17.bxc3 Tf8 18.g4 Dxa2
19.g5 h5) 15.bxc3 Dxa2 16.g4 Kf7
17.gxf5 Tf8 18.Pg5+ Kg8÷;
14.Pd1!?] 14...dxe4 15.Ph4 [15.
Pd4 De5 16.Td1 Dxf4 17.Lxf4
Pxd4 18.Txd4 Lc5 19.Lxd6+ Lxd6
20.Txd6 Ke7 21.Td1 Le6 22.f3]
15...De5 16.Lh3?! [16.g4 energiek spel is geboden 16...d5
17.Pxf5
Dxb2
18.Td1
Le6
19.Pd4+ Lf7 20.f3 en wit "hangt
nog in de partij"] 16...g6 17.Dh6+
Dg7 In de analyse liet mijn
tegenstander weten te menen dat
zwart hier" iets minder dan een
pion voorstaat". Geen slechte
taxatie, Fritz geeft hier 1.09
voordeel voor zwart. 18.a3 Lc5
19.Td1 Le6 20.b4 Lxe3 21.Dxe3
d5 22.b5 Pe5 23.Dd4 Df6 24.Tc1
wit
staat
verloren
24...g5?
[24...Pd7!µ] 25.f4! en wit doet
weer volop mee 25...gxf4 [25...
gxh4 26.fxe5 De7 27.Kg2 hxg3
28.hxg3 Tg8 29.Thf1 Dg5 30.Tc3
Tg6³] 26.gxf4 Pd7 [26...Dxh4
27.Dxe5 e3 (27...Dxh3+ 28.Ke1
Dh4+ 29.Kd1 Tg8 30.Dxe6 Tg6
31.Dxf5+ Df6 32.Tc8+ Txc8
33.Dxc8+ Kg7 34.Dxb7+ Kh6)
28.Dd6+
De7
29.De5
Dh4
30.Dd6+ met herhaling van zetten
is een aardige remisevariant]
27.Dxf6+ Pxf6 28.Lxf5 Ke7
29.Tc7+?! tegen beter weten in,
wat deed mij afzien van Tg1....?
Dit leek me de zet te zijn, maar ik

0–1
Dan weer tegen een jonge IM:
(7) Livshits - DF [B20]
1.e4 e6 2.d3 c5 3.g3 Pc6 4.Lg2
g6 5.f4 Lg7 6.Pf3 Pge7 7.c3 d5
8.0–0 b6 [8...0–0 9.De2] 9.Pa3 0–
0 [9...dxe4!? was zeer wel
mogelijk, met gelijke stelling
10.dxe4
La6
11.Te1
Dxd1
12.Txd1 0–0 13.Le3 (13.e5 Tad8
14.Txd8 Txd8 15.Pg5 Ld3 16.Pe4
a6) 13...Tad8 14.Td2 Txd2
15.Pxd2 Td8=] 10.De2 [10.e5]
10...dxe4 11.dxe4 a5 12.Pb5
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Nu plots tegen een speler met een
rating van 1650. Toen ik na de
partij verhaal haalde verklaarde hij
nog maar pas met het spelletje
bezig te zijn...

[12.e5 La6 13.Pc4 a4 14.Pg5 h6
15.Pf3 Pd5=] 12...La6 13.a4
[13.e5!?] 13...Ta7 14.Le3 Db8
15.Tfd1
Td8
16.Lf1
Tad7
17.Txd7 Txd7 18.Td1 Dd8
19.Txd7 Dxd7 20.Dd2 Pb8 zwart
staat gedrukt 21.Dd6 Dxd6
22.Pxd6 Pc8 23.Lxa6 Pxd6
24.Ld3 Pd7 25.Pd2?!

(8) S Tigelaar - Dirk Floor [C00]
1.e4 e6 2.Pf3 d5 3.Pc3 d4!?
[3...Pf6 4.e5 Pfd7 5.d4 c5 6.dxc5
Pc6 7.Lf4 Lxc5 8.Ld3 f6 9.exf6
Pxf6 Is de hoofdvariant en prima
voor zwart] 4.Pe2 c5 5.c3 Pc6
[5...Pf6 is hier beter, maar ik
vreesde dat dat te vervlakkend
zou zijn, toch had ik zo moeten
spelen, bijv; 6.e5 Pfd7 7.cxd4
cxd4 8.Pexd4 Pxe5 9.Lb5+ Pec6
en zwart heeft mooi spel] 6.d3?!
onnodig passief, sluit Lf1 op, beter
was het gevecht op de pion op d4
aan te gaan, bijv; [6.cxd4 cxd4
7.Da4 Lc5 8.b4 Lxb4 9.Pexd4
Pge7 10.Lb5 Da5 11.Dxa5 Lxa5
12.Lb2²] 6...e5 7.g3 [7.Pg3] 7...f6
[7...dxc3] 8.Lg2 Le6 9.c4 Dd7
10.0–0 vanwege zijn ruimteoverwicht staat zwart beter 10...g5!?
11.Pe1 h5!? 12.f4 wit moet wat
terug doen 12...Lh3 [12...g4!?
Deze zet degradeert de witte loper
tot passiviteit, en zwart kan op de
damevleugel spelen door op b7b5 te spelen. Doch deze zet beviel
me minder daar ik mijn kans op
koningsaanval ermee opzeg.Ik
had bepaald dat het mijn strategie
moest zijn op beide vleugels te
spelen. 13.Lh1 h4 14.Pg2 hxg3
15.hxg3 0–0–0 16.Ph4 Pge7
17.a3 om niet gedoemd te zijn tot
totale passiviteit offert wit een pion
17...Kb8 18.b4 cxb4 19.axb4 Pxb4
20.Db3 Dd6 21.Ld2 is een

[25.e5 Pf5 26.Ld2 h5 27.Lb5 en
dit lijkt me gewonnen voor wit]
25...e5 26.Kf2?! [26.Pc4 Pxc4
27.Lxc4 h6 28.Kf2 en ook hier kan
wit met zijn loperpaar zwart gaan
terroriseren] 26...f5 nu is zwart
weer terug in de partij 27.Ke2 Kf7
28.Lf2 [28.exf5 Pxf5 29.Pc4 Ke6
30.Ld2 Kd5 31.fxe5 Lxe5 32.Lg5
(32.Pxe5?! Pxe5 en de zwarte
gecentraliseerde stukken zijn
voldoende compensatie voor het
loper-paar)
32...Pd6
33.Pxd6
Kxd6²] 28...Ke6 29.exf5+ gxf5
30.fxe5 Lxe5 [30...Pxe5=] 31.Pc4
Pxc4 32.Lxc4+ Kd6 33.Le3 Pf6²
34.Kf3?! nog een ongelukkige
koningszet
34...Pg4
35.Ld3
Pxh2+ 36.Kg2 Pg4 37.Lg5 h6
38.Lxf5 hxg5 39.Lxg4 c4 40.Kf3
Kc5 41.Ld7 ½–½
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moet het remise zijn. 32...Df7 ik
dacht nu gewonnen te staan,
maar; 33.Pf5! een psychologische
slag die even verwerkt moest
worden; geen winst maar eerder
remise, plus het feit deze zet
geheel en al gemist te hebben
33...Pxf5 [33...Pg6 34.a3 Pf4
35.Df3 De8 36.b3 wit moet voorkomen dat de dame binnenkomt
36...Tf8 37.Tg3 Th8 en de stelling
zit dicht, met remise als logische
uitslag] 34.exf5 Tb6

Fritzvariant ter illustratie, waardering =+, Het lijkt erop dat zwart
verder weinig spel kan ontplooien,
en dit inderdaad binnen de
remisemarge is. De loper zou
vanaf h1 zelfs weer kunnen
terugkeren naar de bewoonde
wereld middels g2-f1–e2-d1–en
tenslotte misschien wel loper a4!]
13.fxg5 fxg5 14.Lxg5 Lh6 15.Pf3
Lxg2 16.Kxg2 Lxg5 17.Pxg5 Ph6
18.h3 h4 19.Tf3 [19.gxh4 0–0–0
20.a3 Tdg8© 21.Pg3] 19...0–0–0
20.Df1 [20.gxh4 Tdg8 21.De1
Pb4!?] 20...Pe7 [20...hxg3 21.De1
Tdg8 22.Dxg3 De8 23.h4³]
21.Pf7?! [21.gxh4 Pg6 22.Df2
Tdg8 23.Kf1 De7 24.Ke1 Pxh4
25.Dxh4
Txg5
26.Kd2
met
ongeveer gelijke stelling, nu de
koning is weggelopen. Het illustreert wel dat wit zeer wel kan
terugvechten op de koningsvleugel] 21...Pxf7 22.Txf7 hxg3
23.Kxg3 23 Dh1 was alternatief,
deze zet had ik niet bekeken. Kon
dit? 23...Kb8!? Ik zag niet een
direkte voortzetting, ik wil nu de
koning naar a7 brengen, ook om
te voorkomen dat wit via een
schaakje op de onderste rij torens
kan ruilen. 24.Kh2 a6 [24...De6 is
beter; 25.Pg1 Pg8©] 25.Df3 Th6
26.Tg1 Tdh8 27.Tf8+ Ka7
28.Txh8 Txh8 29.Tg7 De6
30.Tg4 Th6 [30...Dh6!] 31.Pg3
Tf6 32.Dg2 zwart heeft ruim
voldoende compensatie voor de
pion vanwege de onveilige witte
koningsstelling, en daarbij is het
voor wit moeilijker spelen. Doch
als hij zich nauwkeurig verdedigt

dan maar die, de strijd gaat door
[34...Txf5?? 35.Tg7+-] 35.Tg5
[35.De4! Txb2+ 36.Tg2 Tb6
37.Dxe5 Df8 38.a4 Tf6 39.Tf2 en
zwart wordt in het defensief
gedrukt] 35...e4! creeert weer spel
[35...Df6 36.h4 Dh8 37.Kg3
volgens Fritz =, maar ik zou hier
toch vrezen dat een van de witte
pionnen de overkant haalt,
37..e4!?] 36.Dxe4 de beste keuze;
a sample variation met het
altenatief; [36.dxe4 Dxc4 37.Tg6
Tb5 38.b3 Dc3 39.Td6 De3
40.Td5 c4 41.Txb5 axb5 42.bxc4
bxc4 de zwarte pionnen komen
eerder] 36...Txb2+ 37.Tg2 Dc7+
38.Kg1?! [38.Kh1 Tb1+ 39.Tg1
Tb2 40.Tg2 Tb1+ zou remise zijn]
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38...Tb1+ 39.Kf2 en inmiddels
heeft zwart weer meer dan
genoeg compensatie 39...Da5
[39...Th1! 40.h4 Th3 41.Kf1 Te3
een fraaie manoeuvre 42.Dd5
Db6 ziet er lastig uit, laat ik
volstaan met "Moeilijk droog te
houden voor wit" 43.Te2 Txd3
44.Kg2 Dc7] 40.Kg3 Te1 41.Te2
Dc7+ 42.Kg2? [42.Kf2 was
geboden; 42...Txe2+ 43.Kxe2
Dh2+ 44.Ke1 Dg1+ (44...Dxh3?
45.f6) 45.Kd2 Df2+ 46.Kd1 Df1+
47.Kd2 Df2+ 48.Kd1= Df1+ wit
kan niet ontsnappen: 49.Kc2 Df2+
50.Kb3 Dd2 dreigt mat in twee!
51.a3 Dc3+ 52.Ka2 Dc2+=]
42...Dg7+ 43.Kf3 Tf1+ [43...Tg1
44.De5 Tf1+ 45.Ke4 Df8 46.h4]
44.Tf2 Tg1 45.Ke2 Ta1 46.Kf3
Th1 47.Dg4 Dh6 48.Kg2 Dc1 Wat
een genoegen deze zetten te
spelen, in het besef te gaan
winnen. 49.De2 Dg1+ 50.Kf3
Txh3+ 51.Kf4 Dg3+ 52.Ke4 Dd6
53.f6 Te3+ 54.Dxe3 De6+ 0-1

18.Txa8 Dxa8 19.Pxb5 Da5+
20.Ld2 Dxb5) 17...0–0 18.Pc6
Dd7=; 12.0–0 Lf5 13.Ta1 Pe4!
ruilt Pc3 waarna zwart in de regel
gemakkelijk spel heeft, wat dat
betreft heeft dit paard voor wit
dezelfde waarde als Pf3 en de
Benoni, dat dit paard "should do
the damage", daarvoor zie men
de partijen van Epishin. (13...0–0
14.Pd2 Dd7 15.a5 Lh3 16.e4 Lxg2
17.Kxg2 Tfb8 18.Ta3 Pc8²)
14.Pxe4 Lxe4 15.a5 0–0 16.Pe5
Lxg2 17.Pc6 Dd7 18.Kxg2 Pxd5
19.Dxd5 e6 20.De4 d5 21.Da4
Ta6 22.b4 Txc6 23.b5 Tcc8÷
volgens een uit de hand gelopen
analyse van Fritz, zie dit maar
eens allemaal achter het bord!]
12...h6 13.e4 La6 14.f4 0–0
15.Kf2 Pc4! 16.Te1 Pd7 17.Pf3
Db6 18.Dc2?? [18.e5!? Ik had
deze zet wel overwogen maar er
zat wel wat rekenwerk aanvast
waartoe ik me niet goed in staat
voelde. Toen viel mijn oog op 18
Dc2, en voelde me als het ware
verlost: "Tuurlijk, eerst even Dc2,
een kijken wat hij dan doet, dan
kan ik altijd nog zien." 18...dxe5
19.b3 Da5 20.bxc4 (20.Pa2 Db6
21.Dc2 Tfb8 22.Pc3 Pd6 23.Pxe5
c4+ 24.Le3 cxb3 25.Pxd7 Dc7
26.Txb3 Txb3 27.Dxb3 Dxd7
28.Kg1 Tc8) 20...Dxc3 21.Te3
Da5 22.Dc2 exf4 23.gxf4 Dc7
24.f5 Pb6!?] 18...Ld4+ –+

Tot besluit tegen een speler die
zijn derde IM-norm nog moet
maken. Zoals altijd verlies ik in de
laatste ronde:
(9) DF - Odendahl [A58]
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5
a6 5.bxa6 g6 6.Pc3 Lxa6 7.g3 d6
8.Lg2 Lg7 9.Pf3 Pbd7 10.Tb1
Pb6 11.a4 Als in Epishin-van der
Weide [11.0–0 Lc4!?] 11...Lc8!?
een interessante zet 12.Ph4
[12.e4 La6 13.b4 cxb4 14.Txb4
Pfd7 15.Pd4 Pc5 16.Pcb5 Pbxa4!
17.0–0 (17.0–0; 17.Txa4?! Lxb5
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ubersehen", zegt mijn tegenstander na de partij. Hier zie ik weer
mijn dromerige, naieve kant,
"wakker worden, Dirk", de opponent wil roet in je eten gooien!
19.Pxd4 direkt opgeven was
gepaster geweest, maar nog even
doorspelen gaf me de kans het
verlies in alle rust te verwerken.
19...cxd4 en nu maar opgegeven,
op 20 a5 zou ..Da7 volgen 0–1

Een gemeen schaakje, een harde
slag.
"Dass
kan
man
ja
43e VIERKAMPEN TOERNOOI
MOIRA-DOMTOREN

heel aardig groepje, Beekman
staat algemeen bekend om zijn
aanvalslust, de partijen van vd
Tuuk zijn altijd interessant en
Oosterom is iemand die de
principiële discussie nooit uit de
weg gaat. Er werd vanaf het
vertrek stevig uitgedeeld.

Bart Karstens
Op 16,20 en 23 september werd
voor de 43e maal het MoiraDomtoren
vierkampentoernooi
verspeeld. Het toernooi kent
buiten de groepen A t/m Z twee
Invitatiegroepen. Hierin worden
doorgaans spelers van zoveel
mogelijk verenigingen ‘in de buurt’
uitgenodigd om de onderlinge
banden te bevorderen. Een heel
aardige traditie. De samenstelling
van Invitatiegroep A was dit jaar
lange tijd onduidelijk. Toen PK
kampioen Frans Konings zich
afmeldde werd de kampioen van
een jaar eerder en schrijver dezes
geïnviteerd. Kersvers kampioen
van s.c.Utrecht Robert Beekman
zegde al eerder zijn deelname
toe. ‘Good old’ Jaap van der Tuuk
(nu Oud Zuylen) was weer van de
partij en op het laatste moment
werd Erik Oosterom aan de groep
toegevoegd (Sjoerd Drenth van
En Passant meldde zich af). Een

van der Tuuk - Beekman
Invitatiegroep A ronde 1
1.d4 Pf6 2.Lg5 (Ik heb Jaap nog
nooit d4 zien spelen laat staan de
Tromp! Maar wie speelt dat
tegenwoordig niet?) 2…Pe4 3.Lf4
c5 4.d5 Db6 5.Dc1?! (Men geeft
de voorkeur aan het paradoxale
5.Lc1!?) 5…e6 (5…c4! 6.e3 Da5
lijkt goed voor zwart te zijn) 6.c4
g5 (De aard van het beestje. Een
vroeg g5 van zwart werd in de 1e
ronde hard afgestraft aan beide
borden. Objectief is er niets mis
met beide g5-en.) 7.Pc3!? (Jaap
veert meteen op en begint te
‘paarden’) 7…gxf4?! (Hierna is
wit m.i. in het voordeel. 7…Pxc3
8.Dxc3 Tg8 (idee Lg7) 9.Lc1!?
Lg7 etc. lijkt me een betere
voortzetting.) 8.Pxe4 Lg7 9.Pc3!
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8.Lg3 Pe4 9.Pd2!? Pxc3 10.bxc3
Lxc3 11.Tc1 Lb4 12.h4 Le7 (Het
goede idee maar zwart ruilt het
best eerst op h4 zoals in de
‘stam’partij
Kasparov-Timman,
match 1985 en in de partij
Gelfand-Vallejo Pons, Moskou
2004 wat de laatste toppartij met
dit pionoffer is. Geen bemoedigende partij overigens voor wit
want hij verloor in 24 zetten.)
13.hxg5 Lxg5 14.c5 (Te direct?)
14…bxc5 15.Txc5 d6 16.Db3!?
dxc5 (Beter dan 16…Ld5 17.Txd5
exd 18.Dxd5 c6 (18…Pd7 19.Pe4
is sterk voor wit want 0-0 faalt op
Df5!) 19.Dxd6 Dxd6 20.Lxd6 +=)
17.Dxb7 Dd5! (17…Pd7 18.Lxc7
Dc8 19.La6 Dxb7 20.Lxb7 Td8
21.d5! exd 22.Lxd8 Kxd8 23.Lxd5
+=) 18.Lb5 Kf8 19.Dxc7 cxd4
20.Ld6 Kg7? (Hier kraakt Erik. Hij
had wits 23e zet niet gezien.
Correct was 20…Kg8! waarop ik
21.Le5 (21.Lc5!?) 21…f6 22.Lc4
van plan was. Zwart gaat verder
met 22…Pa6! (22…Dxe5 23.De7!,
22…Dd7 23.Dxd7 Pxd7 24.Lxe6
Kg7 25.Lxd4 +=) 23.Lxd5 Pxc7
24.Lxa8 fxe5 25.Lf3 met een
pluspion voor zwart maar nog
binnen de remisemarge. Daar
komt nog bij dat na 21.Le5 Ld8!
erg vervelend is want dat forceert
dameruil ofschoon na 22.Dd6
Dxd6 23.Lxd6 zwart nog wel het
probleem van de ontwikkeling van
zijn damevleugel moet oplossen.
Met Kg7 ipv Kg8 mist zwart dus
een goede kans! ) 21.Le5 Lf6
22.Lxf6 Kxf6

Db4?! 10.Ph3 e5 11. a3 Dxc4?
(Zwart had terug gemoeten naar
b6. Het nemen op c4 is wel consequent, echter vrijwel verliezend.) 12.e4 Db3?! (12…Dd4
13.Pg5! c4 (gedwongen) 14.Pb5
Db6 15.Dxc4 +- maar wat taaier
dan de partij) 13.Pb5 Pa6 14.Pd6
Ke7?! (Het laatste foutje 14…Kf8
15.Lxa6!? bxa 16.Dxc5 Db6
17.Tc1 is ook +-) 15.Pf5

(“En nog ben ik niet uitgepaard!”
liet Jaap hier de omstanders
weten.) 15…Kf6 16.Lc4 Db6
17.Pxf4! Lf8 18.Ph5 Kg6 19.Ph4!
Nu pas is Jaap uitgepaard. Hij is
erg bedreven hierin. Ik heb hem
ooit zijn paard van b1 naar g1 zien
spelen in de 1e 10 zetten met een
strategisch gewonnen stelling.
Deze partij doet me daar ook aan
denken. Robert gaf direct op
vanwege 19…Kxh5 20.Le2 Kxh4
21.h3! en mat in 5.
Op het andere bord werd
Oosteroms Nimzo voor de eerste
maal aan de tand gevoeld:
Karstens - Oosterom
Invitatiegroep A ronde 1
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Pf3
b6 5.Lg5 Lb7 6.e3 h6 7.Lh4 g5
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23.Th4! (Coördinatie! De witte
stukken lijken nu net gieren die
rond hun stervende prooi cirkelen.) 23…Pd7 (Wanhoop. Na
23…Dxb5 24.Pe4 Kg7 25.Tg4
moet Dg5 want anders is het mat.
f7 dekken met 23…Tf8 faalt op
24.Pe4 Kg7 25.Dg3! Op 23…e5
kan volgen 24.Pe4 Kg7 25.Tg4
Kf8 26.Pf6! Het beste is om maar
meteen weg te gaan met 23…Kg7
24.Tg4 Kf8 25.Tf4!? en zwart is
zonder verdediging bijv. 25…Dh5
26.Dd8 Kg7 27.Dxd4 Kh7 28.De4
f5 29.Db7 etc.) 24.Lxd7 dxe3
25.Pe4 Kg7 26.Dc3 e5 (Alles
loopt nu mat, Kf8 duurt het langst
nl. mat in 10 nu is het mat in 3)
27.Tg4 en Erik gaf het op.

Beekman -Oosterom
Invitatiegroep A ronde 2

(Tot nu toe was het allemaal
hogeschooltheorie.
KramnikAnand 1999 ging nu verder met
14.Lg2 Df6 15.Ta2 en TopalovAnand 2003 zag 14.Le3 Df6
15.Td1 geschieden. Beide partijen
eindigden in remise. De zet van
Beekman is nonsens.) 14…Df6?
(Maar
het
blijft
onbestraft!
14…Pe5 wint op slag omdat
15.Pxe5 faalt op 15…d2 16.Kd1
Pxf2 mat! En na 15.Db4 kan zwart
zich gaan uitleven: 15…dxe2!
16.Lxe2 Df6 17.Pxe5 Dxf2!
18.Kd1 0-0-0 19.Pd3 Txd3
20.Lxd3 Td8 en het is uit.)
15.bxc6 Dxa1 16.cxb7 Td8
17.exd3 Pc3 18.Kd2 Pd5? (Hier
is het al helemaal mis met zwart
maar dit is nog een blunder er
overheen.) 19.Dxd5 en nu ging
Erik dacht ik nog even door met 00 maar lang duurde dat niet meer.
Beetje wrang voor Erik: in beide
Nimzo partijen uitstekende kansen
gemist.

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4
4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3 6.Dxc3 Pe4
7.Dc2 c5 8.dxc5 Pc6 9.cxd4
exd4 10.Pf3 Lf5 11.b4 d4 12.g4
Lg6 13.Dc4 d3 14.b5?

Na de eerste zetten van de vorige
partij was het totaal onvoorspelbaar geworden wat Jaap zou
gaan openen. Ik had me maar
even bezig gehouden met 1.b3

Erik besloot in de volgende ronde
direct te pogen het blazoen van
de Nimzo weer op te vijzelen en
haalde hem nogmaals van stal.
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14.Pg5 h6 en er is geen vervolg.
Subtieler is derhalve 11.Dd3 g6
12.Pxf6 Lxf6 13.Df3 Lb7 (Het
enige want 13…Dd6? Pd2) 14.d5
Pa5 15.Td1 Pc4 16.a4!? Lg7 en
ook dit heeft wit niet veel
opgeleverd vandaar dat Jaap de
meest
directe
weg
kiest.)
11…Lxf6 12.Le4 Lb7 (Via
‘wegstrepen’ kwam ik tot deze zet:
12..Dd6? 13.dxe of 12…Dd7
13.Dh5 g6 (13..h6 14.dxe Ld8
15.Lxh6! is douchen) 14.Df3
winnen een stuk. 12…Ld7 13.Dh5
tenslotte brengt dezelfde ellende
als na 12…Dd7) 13.Df3 Dd6 (Wat
ook kan en wat ik helemaal niet
overwogen had is 13…Te8
waarna een fijne variant kan
ontstaan als 14.Lxc6 e4 15.Dxf6
Dxf6 16.Lxb7 Tab8 17.Lc6 en ik
zou niet weten wie er beter staat.)
14.b3

maar Jaap koos gelukkig gewoon
voor het Spaans.
van der Tuuk – Karstens
Invitatiegroep A ronde 2
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4
(Kennelijk heeft Jaap van de
ruilvariant inmiddels zijn buik vol:
4.Lxc6 dxc 5.0-0 Lg4 6.h3 h5 7.d3
Df6 8.Pbd2 Pe7 9.Te1 Pg6 10.d4
Pf4 11.hxg hxg 12.Ph2 Pxg2
13.Pdf1 (13.Kxg2 Txh2 14.Kxh2
Dxf2 15.Kh1 g3! wint) 13…Pxe1
14.Dxe1 Ld6 15.De2 exd 16.e5
Dxe5 17.Dxe5 Lxe5 18.Pxg4 Ld6
19.Pg3 0-0-0 20.Kg2 Th4 21.Ph2
Lg3 22.fxg Te4 0-1 vd TuukKarstens Ledig Erf 4-kamp
december 2002) 4…Pf6 5.0-0 Lc5
6.c3 b5 7.Lc2 d5 8.d4 (8.exd
Dxd5 9.d4!? exd 10.Lb3 KramnikLeko wk match Brissago 2004
bleek Jaap niet te kennen)
8…dxe4 9.Pg5!? (Nieuwtje! Het is
bewonderenswaardig dat iemand
in een overbekende stelling er in
slaagt een nieuwe zet te spelen
die behoorlijk lastig te pareren
valt.) 9…Le7 (Een degelijke
reactie. 9…exd is kritiek 10.Pxe4
Le7 11.Df3 leek me eng maar
11…Pd5 lijkt wel goed bijv.
12.Td1 0-0 13.Pg3!? (13.cxd?
Pdb4!) Le6 14.Pf5 Lf6 15.Ph6!?
Kh8 16.De4 g6 en zwart blijft
solide) 10.Pxe4 (10.d5 Dxd5
11.Dxd5
Pxd5
12.Le4
Le6
13.Pxe6 fxe vond Jaap niks)
10…0-0 11.Pxf6 (Het eerst kijk je
natuurlijk naar 11.Df3 Pd5! 12.dxe
(hoe komt wit anders verder?
12.Pg3 exd!) 12…Pxe5 13.Dh5 f5

14...exd4!? (Een kwaliteitsoffer
daar wit dreigde met d5 en c4 een
‘bind’ te creëren.) 15.La3 De6
(Reeds
gepland.
15…b4?!
16.Lxb4 Pxb4 17.Lxb7 Tab8
(17…Pc2 18.Lxa8 Pxa1 19.Le4
ziet er helemaal slecht uit) 18.cxb
d3 19.Pc3! Lxc3 20.Tad1 ziet er
niet goed uit voor zwart.) 16.Lf5?
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structuur had maar zwart druk op
e4,d4 alsmede spel over de b-lijn.
Dat hield de zaak in evenwicht en
dat bleef zo: remise

(Wit moet 16.Lxf8 Kxf8 (16…Txf8
17.Te1 is lastig) spelen maar
zwart heeft ruime compensatie.)
16…Pe7! (Nu is zwart in het
voordeel.) 17.Dxb7 (17.Lxe7 Lxf3
18.Lxe6 Lxe7 is veel beter voor
zwart) 17…Dxf5 18.cxd4?! (Nog
een fout er overheen. Het enige is
nog 18.Lxe7 Lxe7 19.cxd Lf6
(19…Dc2!?)20.Pc3 Lxd4 21.Pd5
maar 21…Tae8 22.Tad1 De4! -+.)
18…Lxd4 19.Lxe7 Tfb8 (Gemist
door Jaap.) 20.Dc6 Lxa1 21.Pd2
Lf6 22.Lc5 Tbe8 23.b4 De6
24.Dxc7 Le5 en wit gaf het op.

Tegen Beekman had ik genoeg
aan remise. Ik besloot daarom de
degelijke Smyslov-variant te spelen. Ik ging er tevens vanuit dat
Beekman zich hierin ongemakkelijk zou voelen en dat bleek ook
zo te zijn.
Karstens – Beekman
Invitatiegroep A ronde 3
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7
4.Lg5 h6 5.Lh4 0-0 6.Pf3 d6 7.e3
c5 8.Le2 Lf5 9.0-0 Pbd7?!
(Bingo! De zwarte stukken gaan
over elkaar heen struikelen.
Beekman vertelde na afloop dat
Smyslov zelf zo tegen zijn eigen
systeem speelde. Ik heb dat niet
kunnen vinden maar als het zo is
dan zet hij hier met 9…Pe4 voort.
Zwart heeft dan goede kansen op
gelijkspel.) 10.Tc1 Db6 11.b3
Db4?! (Hardleers gedrag. Net als
in de eerste ronde speelt hij weer
deze damemanoeuvre! Ook hier is
het slecht, zwart verliest slechts
tempi.) 12.dxc5!

Voor aanvang van de laatste
ronde was Beekman wat verlaat
en zodoende kon Jaap nog even
informeren naar de partij tussen
Erik en Robert. Erik vertelde hem
dat het allemaal theorie was oa
Kramnik-Anand maar dat hij tot
zijn schande winst met Pe5
gemist had. Jaap verontschuldigde zich dat hij daar niets vanaf
wist. Hij was nog niet verder
gekomen dan Lasker-Steinitz,
tweede match, dat wel! Dat had ik
de
vorige
partij
inderdaad
gemerkt. Om zijn laatste statement kracht bij te zetten opende
Jaap met een Chigorin waarvan ik
alleen de eerste paar zetten nog
weet:
Oosterom - van der Tuuk
Invitatiegroep A ronde 3
1.d4 d5 2.c4 Pc6 3.Pf3 Lg4
4.Pc3 Pf6 5.Pe5 dxc4 6.Pxg4
Pxg4 7.e3 (7.d5!?) 7…Pf6 8.Lxc4
e6 9.0-0 Le7 10.Lb5 0-0 11.Lxc6
bxc6 12.e4 waar wit de betere
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Na 15…e5 heeft zwart geen
tegenspel meer en kan wit rustig
zijn stelling verder uitbouwen.)
16.Pd3 Da5 17.Tfd1 Tac8 18.f3
Tfe8 19.Lf2 Lf8 20.Le3 Kh7
21.Df2 Db6 22.g4 De6 23.Td2 b6
24.Pb5 a6 25.Pc3 a5 en Robert
bood remise aan. Wit staat goed
tot gewonnen (Dh4,Tcd1,Pf2-h3g5 is een aardig schema met
steeds Pd5 ‘looming’) er moet
echter nog wel een aardig karwei
geklaard worden. Hierbij kunnen
foutjes
gemaakt
worden.
Aangezien ik met de remise het
toernooi zou winnen accepteerde
ik (hoe verstandig!) het aanbod.
Moge met het klimmen der jaren
het
klimmen
der
wijsheid
voortgaan!

(Robert dacht dat wit met d4-d5
zou komen en vervolgens met het
‘standaard’plan e4 en f4. Een te
schematische
gedachte,
de
stelling is ook helemaal niet
standaard!) 12…dxc5 (12…Dxc5
13.Pd4 en 12…Pxc5 13.Lxf6 Lxf6
14.Pd5 zijn positioneel rampzalig
voor zwart.) 13.e4 Lg4 14.Pe1!
(Smyslov zou dit waarschijnlijk
direct spelen, hoogstens nog
overwegen of Pd2 misschien
beter is. Ik moest eerst 14.e5
uitrekenen wat ik in een vluggertje
wel gespeeld zou hebben: 14.e5
Lxf3 15.exf Lxe2 16.Dxd7 Lxf1
17.fxg
Tfd8
18.Dh3!
Ld3
(18….Td3!?) 19.Lg5! h5 20.Pd5
Txd5 21.exd Le4 22.Dd7+=
Helaas onttrok zich Dh3 aan mijn
blikveld. Maar waarom zo’n mêlee
induiken als Pe1 zonder enig
risico een superieure stelling
oplevert?) 14…Lxe2 15.Dxe2 e5
(Een trieste concessie maar
anders komt wit inderdaad zelfs
met e5, gevolgd door f4, Pd5 etc.

Eindstand:
1. Bart Karstens
2. Jaap van der Tuuk
3. Robert Beekman
4. Erik Oosterom

2½
1½
1½
½

elkaar-, fietskoeriers die de
uitslagen en indelingen distribueren en uiteindelijk een prijsuitreiking op het centrale terras.
Gezellig, en vaak verrassend
sterk bezet.
Naast bovengenoemde helden
trok ook Arnoud de stoute
schoenen aan: hij vormde een
duo met de van utrechtschaak.nl
bekende Willem Moene. Op datzelfde forum viel ook geregeld te
lezen dat Lukas helaas niet kon.

KROEGLOPEN IN ZAANDAM
Jan Jaap Janse
Na
het
bijna-succes
in
Amsterdam (lees dat vorige PKB,
onverlaten) besloot het duo
Janse-van Essen om het elders
nog eens te proberen. Nu wil het
geval dat men in Zaandam sinds
enkele jaren een dergelijk toernooi
organiseert. Oftewel: tweetallen,
elke ronde in een ander café –bij
voorkeur liggen die cafés ver uit
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dragen. Eén verliespartij vond ik
niet erg: de partij E.A. de Haan –
J.J. Janse was vlot voorbij, maar
doordat we in de plaatselijke
Ajaxkroeg zaten konden we de
wedstrijd Ajax–Feyenoord uitstekend volgen. Het kostte de nodige
moeite om bij de 0-1 en 0-2 mijn
juichen in te houden. Uitbundiger
naturen dan ik hadden zulks niet
overleefd.
In de laatste ronde was er eremetaal te verdienen bij winst op
het duo De Jager en Wilgenhof,
vrolijk begeleid door carnavalsmuziek (dat viert men in Zaandam
blijkbaar in augustus). Ik nam in
een krankzinnige partij wraak voor
een extern verlies van 2 jaar terug
–de eerste 15 zetten waren exact
hetzelfde, en uiteraard stond deze
ezel toen opnieuw verloren-,
Martin kreeg mooie kansen tegen
De Jager maar verbruikte net iets
teveel tijd. Toch uiteindelijk 9½
punt (ik 4½, Martin 5) waardoor ik
onder luid gejuich nog een tientje
op mocht halen.
En de anderen? Willem M. en
Arnoud kwamen samen tot 9
punten, net zoals het Biltse duo
v/d Klein en Dam, terwijl Willem B.
en Lukas tot 10 kwamen. Dat
laatste duo had wel een goed
excuus: bij elke caféwissel moesten ze een brug over, en dat kreng
stond constant open. Tja…

Ook bevatte de deelnemerslijst
een half duo: Willem Bor en
niemand. Het spreekt voor zich
wie we als eerste zagen in
Zaandam: Lukas, die á la
Odysseus "niemand" was. Een
geslaagde grap!
Martin en ik gingen redelijk van
start en draaiden steeds, tot onze
verrassing, in de subtop mee. Dat
kwam vooral door Martin die een
krachtig soort schaak liet zien
waarmee hij menige modaalschaker omverkegelde, maar ook
Teeuwen (2137) moest eraan
geloven. Een voorbeeldje:
NN – Martin
1 e4 e5 2 Pf3 Pc6 3 Lc4 Pf6 4
Pg5 d5 5 exd5 b5 6 Lxb5 Dxd5 7
Lxc6+ Dxc6 8 0-0 Lb7 9 f3 Lc5+
10 Kh1 h6 11 Pe4 Pxe4 12 fxe4
Dxe4 13 Df3 Dxf3 14 gxf3 e4! 15
Te1 0-0-0 16 fxe4 The8 17 d3 f5
18 Pc3 fxe4 19 Pxe4

En hier had 19,… Txe4 20 dxe4
Td1! 21 Txd1 (of iets anders) Lxe4
een grappig matje opgeleverd, al
is 20 dxe4 uiteraard niet verplicht.
Mijn spel was wat moeizamer dan
in Amsterdam, met veel zwoegschaak wist ik ook mijn deel bij te
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De eindstand aan kop:
1. Bosboom / Köhler
12
2. Bezemer / Solleveld
11½
Slingerland / Slingerland
11½
4. v Haastert/Jap Tjoen San 11
5. Bor / Boutens
10
6. De Rover / Smits
9½
Janse / van Essen
9½
v/d Giessen / van Gils
9½
Alders / Driessen
9½
10. Moene / van Vliet
9

Het wordt tijd voor een Utrechts
kroegloperstoernooi!
de poort van de hel, en Clinton
arriveert in hoger sferen. Het
beklag komt natuurlijk altijd from
down-under. Lucifer emailt naar
Petrus dat er iets vermoedelijk een
beetje is misgelopen. Na nog een
hele hoop mailtjes, plus telefonische bevestiging, kan de zaak
rechtgezet worden. De paus gaat
in een liftje naar boven, en Clinton
gaat omlaag. Een roltrap naar de
maan is er niks bij. Onderweg
kunnen ze elkaar eventjes horen.
De paus roept alsmaar: "Eindelijk
mag ik de Heilige Maagd zien!" En
Clinton roept en passant iets,
waarbij hij vermoedelijk die
maagdelijkheid een vraagteken
geeft. Bijvoorbeeld met "even
binnengewipt" en "going down all
the way" of zo. Formuleert u dat
zelf maar lekker puntig. Die
eindeloze lift, op-en-neer-from-hellto-heaven, dat lijkt me de langst
denkbare rokade.
Zo kan je dus ook een lange
rokade zien in een mop. A dirty
mind is a joy forever. Of je knoeit
wat met deelverzamelingen.

Is de lange rokade een mopje?
Jeroen van Meerwijk
(Dit is een vulhoutje. Dat timmert
Arnoud klakkeloos ergens tussen.)
Het is mogelijk een mop te zien in
een lange rokade.
Wie weleens op het forum van
Utrechtschaak komt, kan kennis
nemen van een onnoemelijke
hoeveelheid flauwe moppen. Die
kunnen onvoorstelbaar grappig
zijn, juist door hun aaneenschakeling. De eerste uitglij-banaan is
voorspelbaar, en de derde ook nog
wel. Maar na de vijfde leidt een
dergelijke running-gag onherroepelijk tot de slappe lach. Voor
eindspelstudies met humor kan
men terecht bij Martin van Essen;
lange rokades met een mop erin
zijn vast wel te vinden bij Tim
Krabbé.
Hier is een los mopje.
De paus en oud-president Clinton
zijn beiden het hoekje om. In de
administratie is iets fout gegaan,
dus de paus staat bij Lucifer aan
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Konings had een teleurstellende
avond, maar was daar geheel zelf
schuldig aan: hij regelde zoveel
reisgenoten van enige sterkte dat
hij zelf voortijdig uitgeschakeld
werd. Uiteraard werd het daardoor
wel erg gezellig (en laat) aan de
Soester bar.

SOEST
Jan Jaap Janse
In Soest werd het jaarlijkse
snelschaaktoernooi een prooi voor
thuisspeler Daniël Stellwagen, die
zich als GM niet te groot voelde
voor een avondje blitzen tegen
regionaal geweld. Hij werd
gevolgd door de J's: Jelmer Jens
en Jan Jaap Janse, die in de
laatste seconden veel punten
bijeen sprokkelde. Ook Mark
Smits wist de finalegroep te halen,
terwijl Frans Sanijs de tweede
groep wist te winnen. Frans

1.D.Stellwagen
2.J.Jens
3.JJ.Janse
4.H.van Hengel
5.M.Smits
6.E.de Haan
7.P.Steenbergn

x
½
0
½
0
0
0

½
x
½
1
0
0
0

Voorzitter en koploper overziet "zijn" interne ;-)

Jeroen B. tegen Jan v E. (zie pagina 6-8)
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1
½
x
½
½
0
0

½
0
½
x
1
0
1

1
1
½
0
x
½
0

1
1
1
1
½
x
0

1
1
1
0
1
1
x

5
4
3½
3
3
1½
1

AGENDA SEIZOEN 2005-2006 (door Rolf Dijksterhuis)
Datum
Intern
ma 14-nov
wo 16-nov
Ronde 12
wo 23-nov
Ronde 13
za 26-nov
wo 30-nov
Knockout-toernooi
wo 07-dec
Ronde 14
do 08-dec
vr 09 dec
Deadline PKB!
wo 14-dec
Ronde 15
do 15-dec
za 17-dec
wo 21-dec
Kerstschaak
wo 04-jan
Ronde 16
wo 11-jan
Ronde 17
vr 13-jan
wo 18-jan
Rapidtoernooi
di 24-jan
wo 25-jan
Rapidtoernooi
wo 01-feb
Ronde 18
vr-03 feb
za 04-feb
wo 08-feb
Ronde 19
wo 15-feb
Ronde 20
wo 22-feb
Ronde 21
vr 24-feb
Belangrijke data rest seizoen:
za 04-mrt
wo 08-mrt
Alternatieve avond
za 25-mrt

Extern
Hoogland 1-PK 4
PK 5-Vianen 2
PK 6-BSG 2
KNSB competitie uit

Gorinchem 3-PK 5
PK 4-Doorn Driebergen 1
Doorn Driebergen 3-PK 5
KNSB competitie thuis
PK 5-Het Gambiet 1
PK 6-Rode Loper 5
En Passant 2-PK 4
Oud Zuylen 3-PK 5
PK 4-Vegtlust 1
DBC 4-PK 6
KNSB competitie uit
PK 5-Nieuwegein 1
PK 6-TIRO 2
Soest 2-PK 4
KNSB competitie thuis
KNSB competitie:
PK 1 thuis, PK 2+ PK 3 uit
KNSB competitie uit

za 22-apr
wo 26-apr
Snelschaakkamp.
wo 14-juni
Alternatieve avond
vr 16-jun
OKU
za 17-jun
OKU
zo 18-jun
OKU
wo 21-jun
ALV
(onder voorbehoud, eventuele verandering staan op www.paulkeres.nl)
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